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Сарадња Националне службе за запошљавање
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УВОДНИК
Представници Националне службе за запошљавање Републике Србије прошле недеље су учествовали на дводневној онлајн конференцији Центра јавних
служби за запошљавање земаља југоисточне Европе
(CPESSEC), која се одржавала у Загребу у оквиру овогодишњег председавања Хрватског завода за запошљавање радом те организације. Првог дана скупа
одржана је конференција директора јавних служби за
запошљавање на тему „Будућност рада и запошљавања након пандемије ковид-19“, док је тема стручне конференције наредног дана била „Подршка јавних
служби за запошљавање послодавцима у постпандемијском раздобљу“.
У Београду је прошле седмице одржан радни састанак представника Националне службе за запошљавање Републике Србије са делегацијом Агенције за
запошљавање Савезне Републике Немачке и Немачке
организације за међународну сарадњу (ГИЗ). Теме састанка биле су завршетак Triple Win пројекта, размена
искустава, решења и перспектива за будућност, као и
даља сарадња у области миграција радне снаге, сезонских миграција и јачања институција тржишта рада
кроз трансфер знања.
Смедеревска филијала Националне службе за
запошљавање и компанија HBIS GROUP Serbia&Iron
доо Београд – Огранак Смедерево заједнички су организовале четири обуке за укупно 49 незапослених
лица, која ће се у наредном периоду оспособљавати
за конкретне послове у тој компанији. Тим поводом
су потписани уговори о финансирању програма обуке
25 лица на пословима оператера у производњи, 9 незапослених је укључено у програм обуке за машинбравара-заваривача, 10 ће похађати обуку за руковаоца дизалицом-краном, док ће 5 незапослених бити
укључено у обуку за електричара високонапонских
постројења.
Немања Новаковић
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Конференција Центра јавних
служби за запошљавање земаља
југоисточне Европе
П

редставници Националне службе
за
запошљавање
Републике
Србије учествовали су на онлајн
конференцији Центра јавних служби
за запошљавање земаља југоисточне
Европе (CPESSEC), 27. и 28. октобра
у Загребу, у склопу овогодишњег
председавања Хрватског Завода за
запошљавање радом CPESSEC-а.
Првог дана скупа одржана је конференција директора јавних служби
запошљавања чланица CPESSEC-а на
тему „Будућност рада и запошљавања
након пандемије ковид-19“, а наредног,
стручна конференција под називом
„Подршка јавних служби за запошљавање послодавцима у постпандемијском раздобљу“.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић је на
почетку обраћања учесницима директорске конференције CPESSEC-а поздравио домаћине, Хрватски завод за
запошљавање, представнике служби
запошљавања земаља учесница, као и
представнике европске (EU PES) и светске мреже јавних служби за запошљавање (WAPES).
Говорећи о утицају пандемије на
тржиште рада у Србији, Мартиновић
је изнео податке диференцијалног
утицаја пандемијске кризе на различите економске секторе, наводећи да
су озбиљне последице претрпели туризам, угоститељство, путнички саобраћај, док су динамичније пословање
и повећану тражњу за радницима забележили фармацеутска индустрија,
прехрамбена трговина, производња
заштитне опреме и дезинфекционих

средстава. Како је рекао, током ванредних околности изазваних епидемијом
вируса корона, привреда Србије је сачувала своју базу, односно одржана је
ликвидност компанија и запосленост.
Мартиновић је оценио да се слика стања, кретања и план опоравка
тржишта рада у Србији огледају како
у ефектима предузетих мера тако и
стратешких циљева Владе Србије, ре-

сорног министарства и активне политике запошљавања Националне
службе за запошљавање. Казао је да је
тржиште рада у Србији стабилно захваљујући мерама Владе, која је са 8
милијарди евра подржала ликвидност
привредника и милион запослених
у секторима погођеним пандемијом.
Даље очување стабилности тржишта
рада и одрживог раста запослености,

МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА И КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ТРЖИШТА РАДА
Запосленост на формалном тржишту рада (регистрована запосленост) у другом кварталу 2020. године забележила је раст
од 10 хиљада, што је повећање од 0,5% у односу на претходни квартал, док је у трећем кварталу 2020. године забележен раст
од 1,3% у односу на други квартал 2020. године. Основни индикатори тржишта рада, на основу података АРС, такође не одражавају негативан утицај пандемије ковида-19 и економске кризе која је изазвана њом. Томе је у највећој мери допринела
достигнута фискална равнотежа и финансијска стабилност у претходном периоду, али и сет економских мера подршке привреди и становништву, у циљу очувања ликвидности привредних субјеката и одржања привредне активности и запослености.
У условима посткризног периода након епидемије вируса ковид-19, посебно је важно осигурати стабилно финансирање
мера активне политике запошљавања, како би се обезбедило да незапослена лица остану везана за тржиште рада, превенирао
губитак и застаревање знања и вештина незапослених лица и омогућило оспособљавање за радна места која ће се креирати по
изласку из кризе, што доприноси дугорочном економском расту.
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раст квалитетне запослености, унапређење положаја незапослених и институционалног оквира за политику
запошљавања, пројектовани су, како
је рекао директор НСЗ, постигнутом
економском стабилношћу, Владином
Стратегијом запошљавања од 2021. до
2026. године са Акционим планом и
Средњорочним планом НСЗ за период
2021–2023.
„Србију очекује раст БДП-а од 6,5%,
што ће се одразити и на раст запошљавања. То је гаранција да ћемо имати
успеха у одржању стабилности на тржишту рада”, оценио је Мартиновић.
Презентујући најважније програме подршке НСЗ незапосленима и
послодавцима, Мартиновић је посебно истакао антикризни програм „Моја
прва плата“, у који су прошле године
укључене 8.463 младе особе до 30 година, од којих се 35% запослило након
9 месеци стручног оспособљавања.
Изнео је очекивање да ће ове године
у исти програм, који је у току, бити
укључено 10.000 младих.
Говорећи о важности дигиталне
подршке током пандемије ковида-19,
навео је да је НСЗ уз подршку глобалног програма „Миграције за развој“
организовала виртуелни сајам запошљавања, на коме је учествовало 70
послодаваца и 7.500 тражилаца запослења, од којих се 1.500 запослило. Мартиновић је додао да ће НСЗ пратећи
захтеве тржишта рада, уз електронску
комуникацију коју има са корисницима својих услуга, путем сајта и мејла, и
уз подршку коју пружа кроз различите
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специјалистичке обуке, инвестирати у
даља дигитална знања лица која траже запослење, као и у нове иновативне
приступе у реализацији мера активне
политике запошљавања.
Указавши на важност партнерства
различитих актера на тржишту рада, навео је добру праксу локалних политика
запошљавања које општине реализују
самостално или у сарадњи са НСЗ.

СТАЊЕ И КРЕТАЊЕ
НА ТРЖИШТУ РАДА
Упркос пандемији и отежаном
привредном пословању, сви индикатори који се односе на тржиште
рада у Републици Србији показују
да није дошло до озбиљних промена. Стопа незапослености на
крају 2020. године, по Анкети о
радној снази за трећи квартал, остала је једноцифрена – 9%, а број
незапослених лица на евиденцији
се смањио у децембру 2020. у односу на децембар 2019. године за
око 3%.

Мартиновић је оценио да област политике запошљавања карактерише висок
ниво дијалога различитих партнера на
тржишту рада, да је важна сарадња са
привредним и цивилним сектором, унапређење комуникације између институционалних и ванинституционалних
актера, у циљу креирања ефикасних
јавних политика. Обраћање директора

Националне службе за запошљавање
пратила је добро припремљена презентација која је обухватила најважније аспекте тржишта рада и запошљавања.
Чланице CPESSEC-а су изабрале
„Подршку јавних служби запошљавања послодавцима у постпандемијском периоду“ за тему експертске
конференције, која је одржана другог
дана. Директорка Сектора за подршку
запошљавању Националне службе за
запошљавање Неда Милановић представила је програме НСЗ и кроз панел дискусију са колегама из служби
земаља југоисточне Европе поделила
информације и добре праксе активне
политике запошљавања.
Циљ конференције је био унапређење размене искустава и сарадње
и дискусија о кретањима која утичу на
будућност рада и запошљавања након
пандемије ковида-19 и улога јавних
служби за запошљавање као пружаоца
подршке опоравку од кризе.
CPESSEC је регионална организација која окупља представнике и
стручњаке тржишта рада националних
јавних служби за запошљавање земаља југоисточне Европе. Чланице су:
Србија, Босна и Херцеговина, Бугарска,
Црна Гора, Хрватска, Мађарска, Северна Македонија, Словенија, Румунија и
Турска, а организација делује по начелу ротирајућег председништва. Председавање CPESSEC-ом наредне године
преузима Северна Македонија.
Мира Колаковић
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
– пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
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Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
На основу члана 54 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), 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: 112-8874/2021 од 28. септембра 2021. године године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно местo попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат, Београд, Бирчанинова 6.
II Радно местo којe се попуњава:

1. Радно место за евиденционе
и опште послове – звање млађи
саветник

систематизовано под редним бројем
146 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Управни
инспекторат, Група за аналитичке,
статистичко-евиденционе, кадровске и
опште правне послове
1 извршилац
Место рада: Београд.
Опис посла: Прикупља и анализира податке и врши процену потреба за набавком услуга и добара за потребе Управног инспектората;
води евиденцију информатичке опреме и осталих основних средстава; остварује сарадњу са
надлежним државним органима ради ефикасног
функционисања рачунарске опреме; учествује у
праћењу и анализи потреба за обукама и стручним усавршавањем државних службеника, води
евиденцију о стручном усавршавању државних
службеника, учествује у припреми аката којима
се одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, води евиденцију предмета,
стара се о њиховом достављању у рад и даје обавештења о њиховом кретању; заводи, експедује
и архивира предмете; обавља послове организације путовања и састанака запослених; стара
се о ажурном вођењу евиденција о коришћењу
службених возила и њиховом уредном одржавању; води евиденцију о издатим путним налозима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља природно-математичких, техничко-технолошких или
друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног искуства у струци или
најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, као
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и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
2. Управни инспектор – звање самостални
саветник
систематизовано под редним бројем
154 Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству државне управе и локалне
самоуправе, Управни инспекторат,
Одсек управне инспекције Ниш
1 извршилац

Место рада: Краљево.
Опис посла: Учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и
годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада управне инспекције и израђује анализе и извештаје; пружа
стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа
по представкама; подноси пријаве надлежним
органима у складу са прописима; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима;
обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
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 на
управним пословима, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и
потребне компетенције за обављање послова
радног места.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона
о државним службеницима, при запошљавању
у државни орган кандидатима су под једнаким
условима доступна сва радна места и избор кандидата врши се на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазe у којој се спроводи интервју са
комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за извршилачко радно место за
евиденционе и опште послове и за извршилачко радно место управни инспектор:
1. организација и рад државних органа РС – проверава се путем теста, тестирање се обавља на
рачунару или у папирној форми;
2. дигитална писменост – проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
3. пословна комуникација – проверава се писаном симулацијом.
Напомена: 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 важећи сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању ове
компетенције и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који
је неопходан за обављање послова на радном
месту.
Информације o материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
* За извршилачко радно место за евиденционе и опште послове:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
проверава се усменом симулацијом.
2. Прописи из надлежности и организације органа (Закон о државној управи, Закон о управној
инспекцији), проверава се усменом симулацијом.
3. Релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском
пословању органа државне управе, Уредба о
начину коришћења службених возила), проверава се усменом симулацијом.
* За извршилачко радно место управни
инспектор:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе
ризика), проверава се усменом симулацијом.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правних послова (правила извршења решења донетог у управном поступку),
проверава се усменом симулацијом.
3. Прописи из надлежности и организације органа (Закон о управној инспекцији), проверава се
усменом симулацијом.
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за
извршилачко радно место за евиденционе
и опште послове и за извршилачко радно
место управни инспектор: Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња
професионалних односа; савесност, посвећеност
и интегритет; управљање људским ресурсима;
стратешко управљање), проверавају се путем
психометријских тестова и интервјуа базираном
на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа - проверава се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или се подносе непосредно на адресу:
Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат, Бирчанинова
6, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс” или електронским путем на адресу: vesna.
bogicevic@mduls.gov.rs.

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

Администрација и управа

Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка прве фазе
изборног поступка.
V Лицe задужено за давање обавештења о
конкурсу: Весна Богићевић, телефон: 011/3113459 од 9.00 до 12.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
VII 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.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs и Министарства државне управе
и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs или у
штампаној верзији на писарници Министарства
државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном испиту за инспектора, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Бесплатна публикација о запошљавању

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16 и 95/18)
прописано је, између осталог, да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту/уверење о положеном
испиту за инспектора.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од пет радних дана од дана
пријема обавештења доставе доказ о испуњености услова за запослење.
Докази се достављају на адресу: Министарствo државне управе и локалне самоуправе
– Управни инспекторат, Бирчанинова 6, 11000
Београд.
Кандидати који не доставе 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.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива
се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од
22. новембра 2021. године, о чему ће кандидати
бити обавештени писаним путем на адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, Палата „Србија“ Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства државне управе
и локалне самоуправе – Управног инспектората,
11000 Београд, Дечанска 8, 5. спрат.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на бројеве телефона или
адресе које су навели у обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит односно испит за инспектора, али је дужно да га положи у прописаном року.
Положен државни стручни испит односно испит
за инспектора није услов, нити предност за
заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу.

Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на
пробном раду, који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник који је
засновао радни однос на неодређено време, а
који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци
од дана заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено
време и лице које је засновало радни однос на
радном месту инспектора на неодређено време,
а нема положен испит за инспектора, полаже
испит за инспектора у року од шест месеци од
дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао директор – главни управни инспектор Управног инспектората.
Овај конкурс је објављен на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне
самоуправе, на огласној табли, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима.
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.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, бр.
2/19 и 67/21), оглашава

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

1. Радно место за координацију
послова, звање самостални саветник
Група за нормативне и међународне
послове у ваздушном саобраћају,
Сектор за ваздушни саобраћај и
транспорт опасне робе
1 извршилац

Опис послова: Усклађује обављање послова у
Групи и обезбеђује благовремено решавање започетих поступака; учествује у изради нормативних
аката и прибављању мишљења надлежних органа; припрема акте и дописе за органе државне
управе, привредна друштва и друге облике организовања из области ваздушног саобраћаја и прибавља извештаје и податке о раду тих друштава; остварује редовне контакте са унутрашњим
јединицама у Министарству и органима државне
управе у погледу послова из делокруга Сектора;
координира израду и припрему предлога основа
за вођење преговора и закључивање мултилатералних и билатералних споразума из делокруга
Сектора; припрема извештаје и друге материјале
којима се информишу надлежни органи о стању
у области ваздушног саобраћаја; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
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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, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.

2. Радно место за административноевиденционе послове,
звање референт

Лучка капетанија Нови Сад,
Одељење за послове лучких капетанија,
Сектор за водни саобраћај
и безбедност пловидбе
1 извршилац
Опис послова: Припрема података за издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења
бродарцима и других књига и исправа везане
за унутрашњу пловидбу; припрема и обрађује
податке и документацију о пловилима и посади,
о стању водног пута и објектима безбедности
пловидбе на водним путевима; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима;учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом
или плутајућим објектом, учествује у техничком
прегледу чамаца; учествује у раду комисија за
стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице; врши статистичку обраду
података и израђује извештаје; формира и ажурира базе података о предметима, уписницима и
другим актима; евидентира службена путовања;
обавља пријем и евиденцију аката и предмета;
обавља и друге послове по налогу шефа лучке
капетаније.
Услови: завршена средња школа, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Сад.

3. Радно место за припрему и обраду
података, звање референт

Лучка капетанија Нови Сад,
Одељење за послове лучких капетанија,
Сектор за водни саобраћај
и безбедност пловидбе
1 извршилац
Опис послова: Припрема податке за: упис бродова и осталих пловила; издавање пловидбених
дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима, друге књиге
и исправе; припрема и обрађује податке и документацију о пловилима, посади и стању водног
пута; врши улазно-излазне ревизијена речним
граничним прелазима; учествује у раду комисија
за полагање стручног испита управљања чамцем,
пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; врши статистичку обраду података и израђује извештаје;
обавља послове из области заштите од пожара;
обавља и друге послове по налогу шефа лучке
капетаније.
Услови: завршена средња школа, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Сад.
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4. Радно место за реализацију
програма међународне билатералне
сарадње, звање саветник
Група за међународну сарадњу и
европске интеграције у области
грађевинарства и саобраћаја,
Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
1 извршилац

ким 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, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.

Опис послова: Учествује у разматрању предлога међународних уговора из делокруга Министарства у области грађевинарства и саобраћаја
и у сарадњи са другим унутрашњим јединицама
и припрема ставове о тим предлозима; планира и прати програме међународне билатералне
сарадње и припрема документа којим се дефинише правни оквир за успостављање и развијање
међународне сарадње у области грађевинарства и саобраћаја; припрема стручне платформе у оквиру билатералне сарадње из делокруга
Министарства; прикупља податке и припрема
извештаје са одржаних билатералних скупова,
учествује у припреми и организацији међународних сусрета, састанака, презентација; припрема платформе за преговоре ради закључивања
међународних уговора у области грађевинарства
и саобраћаја и прати реализације тих уговора;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких
наукана 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, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Београд.

5. Радно место за кадровске послове,
звање саветник
Група за кадровске послове, послове
развоја и управљање кадровима
и евиденционе послове, Одељење
за правне, кадровске и опште послове,
Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради предлога
правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; припрема
појединачна акта која се односе на остваривање
права, обавеза и одговорности државних службеника и намештеника из области радних односа;
води и ажурира евиденцију запослених за потребе Централне кадровске евиденције и Регистра
запослених, као и евиденцију о лицима ангажованим ван радног односа; обавља стручне послове за конкурсну комисију Министарства; пружа
помоћ секторима у поступку вредновања радне
успешности државних службеника; пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима у вези са остваривањем права из радног односа; остварује сарадњу са Републичким
фондом за пензијско-инвалидско и здравствено
осигурање запослених и стара се о благовременом остваривању права из пензијско-инвалидског
и здравственог осигурања запослених и чланова породице; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне наукена основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистич-

6. Радно место за послове
евиденције, звање референт

Група за послове интерне евиденције,
Секретаријат Министарства
1 извршилац
Опис послова: Благовремено евидентира и
доставља у рад примљена акта и врши разврставање примљених аката ради уноса у одговарајућу електронску евиденцију; сарађује са
запосленима у централној писарници Управе за
заједничке послове из делокруга свог рада; припрема дописе у вези са канцеларијским пословањем; даје стручна упутства унутрашњим јединицама у вези са канцеларијским пословањем и
архивирањем предмета; даје обавештења о кретању предмета; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: завршена средња школа, најмање 2
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

7. Радно место за подршку у
припреми планских докумената
и подршку управљању, звање
саветник
Група за планска документа
и подршку управљању,
Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад државних службеника у Групи; координира
пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Министарства;
надзире прикупљање података неопходних за
праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Министарства
кроз показатеље учинка; координира припрему и
израђује анализе прикупљених података; прати
спровођење и израђује извештаје о резултатима
спровођења планских докумената из делокруга
Министарства; учествује у развоју финансијског управљања и контроле и прати напредак у
области финансијског управљања и контроле;
пружа стручну помоћ руководиоцима и запосленима у поступку развоја финансијског управљања и контроле; израђује анализе и извештаје
у вези са финансијским управљањем и контролом; обавља друге послове по налогу секретара
Министарства.
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 седам година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.
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8. Радно место за стручну подршку
пословима праћења спровођења
програма развоја железничке
инфраструктуре и реализације
уговора о управљању
железничком инфраструктуром,
звање млађи саветник
Одсек за развој и управљање
железничком инфраструктуром,
Одељење за железничку
инфраструктуру и интермодални
транспорт, Сектор за железнице и
интермодални транспорт
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми смерница
за стручну подршку развоју железничке инфраструктуре; анализира и прати реализацију уговора о управљању железничком инфраструктуром
према учинку; прати инвестиције у изградњу,
реконструкцију и одржавање железничке инфраструктуре; прати спровођење Националног програма јавне железничке инфраструктуре, припрема годишњи извештај о реализацији Националног
програма железничке инфраструктуре; припрема и израђује мишљења на месечном нивоу о
извештају који доставља управљач инфраструктуре о реализацији уговора о управљању железничком инфраструктуром према учинку; учествује у развоју модела финансирања железничке
инфраструктуре и методологије за висину накнаде за коришћење железничке инфраструктуре;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области саобраћајно или грађевинско инжењерство, или из научне области правне или економске наукена 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,као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.

9. Радно место за развој железничке
инфраструктуре и жичаре,
звање саветник
Одсек за развој и управљање
железничком инфраструктуром,
Одељење за железничку
инфраструктуру и интермодални
транспорт, Сектор за железнице и
интермодални транспорт
1 извршилац

Опис послова: Припрема стручну основу за
израду нацрта закона и предлога других прописа
из области железнице и жичара; прати примену и спровођење прописа из области железнице
и жичара; прати и анализира развој техничких
и технолошких система из области железнице и
жичара; прати ЕУ прописе из области железнице и жичара; израђује анализу и извештаје из
области железнице и жичара; прати стање безбедности на жичарама и специфичним вучним
инсталацијама; учествује у издавању овлашћења
за обављање стручног прегледа жичара; учествује у издавању сертификата о положеном стручном испиту за извршне раднике; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области саобраћајног инжењерства; из стручне
области машинског инжењерства или из стручне
области грађевинског инжењерства; инжењерство на основним академским студијама у обиму
Бесплатна публикација о запошљавању

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, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Београд.

10. Радно место за планирање
и буџетирање пројеката, звање
саветник

Одељење за управљање пројектима
1 извршилац
Опис послова: Обрађује податке од значаја
за повезивање стратешких циљева Министарства са активностима и финансијским средствима (прорачун људских и материјалних ресурса
и финансијских трошкова) који су потребни за
спровођење тих активности; учествује у поступку припреме буџета у делу који се односи на
реализацију пројеката; учествује у дефинисању
пројеката (одређивање циљева, индикатора и
обухвата пројекта); планира укупан буџет инфраструктурних пројеката из свих извора финансирања и динамике реализације пројеката; припрема материјале за преузимања вишегодишњих
обавеза за реализацију пројеката; учествује у
јавним набавкама потребних за реализацију
пројеката, учествује у припреми модела уговора у склопу конкурсне документације; припрема
извештаје о реализацији планираних пројеката;
обавља и друге послова по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне илиекономске науке, односно стручне области саобраћајно, машинско или
грађевинско инжењерство 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, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.

11. Руководилац Групе,
звање самостални саветник
Група за интерну ревизију
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира и организује
рад Групе; стара се о правилној примени ревизорских стандарда и обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије; даје
упутства за обављање ревизија система, ревизија резултата, финансијских ревизија и ревизија
усаглашености са прописима; припрема и подноси на одобравање министру нацрт стратешког
и годишњег плана интерне ревизије; спроводи
годишњи план и примену методологије интерне
ревизије и доставља министру годишњи извештај
о раду интерне ревизије; обавља појединачне ревизије и спроводи надзор над извршењем
препорука;припрема и доставља министру
периодичне извештаје о напретку у спровођењу
годишњег плана интерне ревизије, извештај о
резултатима сваке појединачне ревизије и о свим
важним налазима, датим препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјеката ревизије, као и извештаје о свим случајевима у којима су активности интерног ревизора
наишле на ограничења; даје савете и смернице
руководству и запосленима у циљу побољшања
процеса управљања Министарством, управљања

ризицима, координира са руководиоцима осталих
организационих делова, екстерним ревизорима и
Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија; обавља и друге најсложеније
задатке из области интерне ревизије по налогу
министра.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или 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 пет година радног искуства
у струци и најмање седам година искуства на
пословима ревизије, финансијске контроле или
рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит и положен испит за
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција,
провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције,
и то:
• организација и рад државних органа РС, провераваће се путем теста (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 o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
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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 – професионално окружење прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о ваздушном саобраћају, Закон о управљању аеродромима) – провераваће се путем
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески – ниво Б1) – провериће се писано путем теста;
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
знању страног језика, на траженом нивоу, и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције знање страног језика, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Знање страних језика који су
тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) – провераваће се путем симулације
(писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама) – 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 радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) – провераваће се путем симулације
(писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама) – 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 радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област
рада – послови међународне сарадње и европских интеграција (политички систем и спољна
политика 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 – страни језик (енглески – ниво Ц1) – провераваће се писано путем теста;
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
знању страног језика, на траженом нивоу, и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције знање страног језика, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Знање страних језика који су
тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
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Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима
(радно-правни односи у државним органима) –
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 раду) – провераваће се
путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (методе вођења
интерних и доставних књига); провераваће се
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из делокруга радног места,
(Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) –провераваће се
путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (методологија припреме докумената јавних политика и
формална процедура за њихово усвајање) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Влади) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о планском систему РС) – провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 8:
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 – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о железници) – провераваће се путем
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески или немачки или
француски или руски језик – ниво Б1) – провераваће се писано путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
знању страног језика, на траженом нивоу, и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције знање страног језика, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Знање страних језика који су
тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције
За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,

укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о железници) – провераваће се путем
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески или немачки или
француски или руски језик – ниво Б1) – провераваће се писано путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
знању страног језика, на траженом нивоу, и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције знање страног језика, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Знање страних језика који су
тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) – 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 – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и оргнизације органа
(Закон о планирању и изградњи) – провераваће
се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима; управљање променама) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област
рада послови ревизије (повеља интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне ревизије; спровођење годишњег плана интерне
ревизије) – провераваће се путем симулације
(писано).
Посебна функционална компетенција за радно
место страни језик (енглески – ниво Б2) – провериће се писано путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
знању страног језика, на траженом нивоу, и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције знање страног језика, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Знање страних језика који су
тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
3. Провера понашајних компетенција за
радна места под редним бројем 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на
компетенцијама.
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Провера понашајних компетенција за радно место под редним бројем 11: 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.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних
органа, провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком:
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Радмила Матић и Луција Девић, тел.
011/3622-064, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 до 13.00
часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извоБесплатна публикација о запошљавању

да из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
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.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од (5) пет радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писано се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако
радно место посебно.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
XIII Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном
стручном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама
(члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и 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
бројеве телефона или имејл-адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22.
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РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Београд
Булевар војводе Мишића 39

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9.
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19), Републички геодетски завод оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички геодетски завод, Београд, Булевар
војводе Мишића број 39.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за канцеларијске и
административне послове
Сектор за надзор и контролу,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда пропратних аката, одлука и решења из делокруга рада Сектора; вођење
евиденције о присуству на раду; израда плана
набавке потрошног канцеларијског материјала;
организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови коресподенције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа; положен
државни стручни испит; најмање 2 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

2. Радно место за стручни надзор
техничке документације

Сектор за надзор и контролу, Одељење
за стручни надзор над катастарским
и комасационим премером, Одсек за
стручни надзор и контролу из области
комасационог и катастарског премера,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вршење стручног надзора над
садржајем техничке документације у поступку
извођења геодетско-техничких радова комасационог и катастарског премера; контрола елабората реализације геодетско-техничких радова; контрола примене техничких норматива,
метода и начина рада при прикупљању података о непокретностима; контрола усклађености
радова са главним пројектом и предузимање
мера у случају одступања од пројекта; праћење
динамике извођења радова и њене усклађености са динамичким планом и предузимање
мера за испуњење рокова; контрола квалитета и потпуности техничке документације и елабората комасационог и катастарског премера;
пријем и овера елабората геодетско-техничких
радова комасационог и катастарског премера;
израда записника о обављеном стручном надзору и праћење извршења мера из записника;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области геодетског инжењерства на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
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цијалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за послове писарнице

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

3. Радно место за праћење пројеката
комасације
Сектор за надзор и контролу, Одељење
за стручни надзор над катастарским
и комасационим премером, Група
за праћење пројеката и издавање
података, звање саветник
1 извршилац

Опис посла: Прикупљање података о планираним
пројектима комасације на основу поднетих захтева за издавање података за потребе израде програма комасације и главног пројекта комасације;
учешће у креирању базе података за потребе
праћења пројеката комасације; ажурирање података у бази на основу спроведеног стручног надзора над спровођењем комасације; прикупљање
података о планираним пројектима комасације
на основу усвојених докумената јавних политика и планова министарства надлежног за послове пољопривреде; учешће у изради месечних,
кварталних, годишњих и извештаја по захтеву о
праћењу пројеката комасације; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

4. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вождовац, Одсек за катастар
непокретности, звање саветника
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Палилула, Група за послове писарнице,
звање референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

6. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Звездара, Одсек за катастар
непокретности, звање саветник
1 извршилац
Опис посла: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

7. Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Чукарица, Одсек за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима
и њихове реализације; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне
области геодетског инжењерства на основним ака-
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демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 годинa
радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Шумадијски трг 2.

8. Радно место за подршку управним
пословима
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Чукарица, Одсек за правне послове,
звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног
управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у
припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и
достављања жалби надлежном другостепеном
органу; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Шумадијски трг 2.

9. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Земун, Одсек за правне послове,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Земун, Кеј ослобођења 29,
2. спрат.
Бесплатна публикација о запошљавању

10. Радно место за преглед и
контролу

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сурчин, Одсек за катастар
непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера
решења у сложенијим управним и вануправним
предметима и праћење њихове реализације у
бази података катастра непокретности; праћење
реализације сложенијих пројеката и активности;
праћење имплементације нових технологија у
Служби за катастар непокретности; учешће у
изради извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Сурчин, Војвођанска 109.

11. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сурчин, Одсек за катастар
непокретности, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Београд, Сурчин, Војвођанска 109.

12. Радно место за стручне и правне
послове

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сурчин, Одсек за правне послове, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;

обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Сурчин, Војвођанска 109.

13. Радно место шеф Одсека

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Младеновац, Одсек за катастар
непокретности Сопот,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; доношење и овера решења у управним и вануравним предметима у вези уписа непокретности и стварних права
над њима и обављање најсложенијих послова из
делокруга рада Одсека; старање о благовременој
и правовременој имплеметацији новоусвојених
процедура и методологија и о благовремености
извршавања послова из делокруга рада Одсека;
обнова катастра непокретности; праћење ажурности у решавању предмета; израда извештаја
у вези са притужбама физичких и правних лица
у вези уписа у катастар непокретности; израда
недељних, месечних, годишњих и периодичних
извештаја о реализацији планираних радова;
сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца
(начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или 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 5 година радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту
Место рада: Сопот, Космајски трг 12.

14. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Младеновац, Одсек за катастар
непокретности Сопот, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
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припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Сопот, Космајски трг 12.

15. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Младеновац, Одсек за катастар
непокретности Сопот,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање
у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова из
надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сопот, Космајски трг 12.

16. Радно место за преглед и
контролу

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лазаревац, Одсек за катастар
непокретности - Лазаревац, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера
решења у сложенијим управним и вануправним
предметима и праћење њихове реализације у
бази података катастра непокретности; праћење
реализације сложенијих пројеката и активности;
праћење имплементације нових технологија у
Служби за катастар непокретности; учешће у
изради извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Лазаревац, Карађорђева 42.

17. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лазаревац, Одсек за катастар
непокретности - Лазаревац,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту
Место рада: Лазаревац, Карађорђева 42.

18. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ваљево, Одсек за правне послове Ваљево, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних
одлука у управним предметима; комплетирање
списа и достављање жалби надлежном другом
степену; преглед, контрола и овера управних
предмета из делокруга рада Одсека; старање
о ажурности у решавању предмета; обављање
радно - правних послова по основу посебног
акта директора Завода; учествовање у изради
периодичних, месечних и дневних извештаја о
реализацији планираних радова из надлежности
Одсека; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

19. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ваљево, Група за послове писарнице Ваљево, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

20. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Чачак, Одсек за катастар непокретности
- Чачак, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 4.

21. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Неготин, Одсек за катастар
непокретности - Неготин,
звање сарадник
3 извршиоца
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
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државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Неготин, Станка Пауновића 1.

22. Радно место руководилац Групе
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Неготин, Група за катастар
непокретности Кладово,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над
радом државних службеника у Групи; старање
о формалној исправности поднетих исправа;
доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови
катастра непокретности и послова одржавања;
сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца
(начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Кладово, 22. септембра 26.

23. Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Краљево, Одсек за катастар
непокретности Врњачка бања,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос података у базу катастра
непокретности; креирање излазних докумената; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог; припрема за издавање
података из елабората премера и базе података
катастра непокретности; припремање података из службене евиденције; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Врњачка бања, Крушевачка 17.

24. Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Зајечар, Одсек за катастар
непокретности - Зајечар,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима
и њихове реализације; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар, Николе Пашића 91.

Опис послова: Унос оригиналних података у базу
катастра непокретности; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема
за издавање података из елабората премера и
базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.

25. Радно место за подршку
управним пословима

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Зајечар, Одсеку за правне послове Зајечар, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног
управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у
припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и
достављања жалби надлежном другостепеном
органу; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зајечар, Николе Пашића 91.

26. Радно место за преглед и
контролу

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Смедерево, Одсек за катастар
непокретности - Смедерево,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера
решења у сложенијим управним и вануправним
предметима и праћење њихове реализације у
бази података катастра непокретности; праћење
реализације сложенијих пројеката и активности;
праћење имплементације нових технологија у
Служби за катастар непокретности; учешће у
изради извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;

Место рада: Смедерево, Омладинска 1.

27. Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Смедерево, Одсек за катастар
непокретности Смедеревска Паланка,
звање референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Смедеревска Паланка, Вука
Караџића 25.

28. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ћуприја, Одсек за катастар
непокретности - Ћуприја,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7.

29. Радно место шеф Одсека

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ћуприја, Одсек за катастар
непокретности Параћин,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; доношење и овера решења у управним и вануравним предметима у вези уписа непокретности и стварних права
над њима и обављање најсложенијих послова из
делокруга рада Одсека; старање о благовременој
и правовременој имплеметацији новоусвојених
процедура и методологија и о благовремености
извршавања послова из делокруга рада Одсека;
обнова катастра непокретности; праћење ажурности у решавању предмета; израда извештаја
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у вези са притужбама физичких и правних лица
у вези уписа у катастар непокретности; израда
недељних, месечних, годишњих и периодичних
извештаја о реализацији планираних радова;
сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца
(начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или 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 5 година радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Параћин, Томе Живановића 10.

30. Радно место за преглед и
контролу

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Суботица, Одсек за катастар
непокретности - Суботица,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера
решења у сложенијим управним и вануправним
предметима и праћење њихове реализације у
бази података катастра непокретности; праћење
реализације сложенијих пројеката и активности;
праћење имплементације нових технологија у
Служби за катастар непокретности; учешће у
изради извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

31. Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Суботица, Одсек за катастар
непокретности - Суботица, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима
и њихове реализације; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

16

| Број 958 | 03.11.2021.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

32. Радно место шеф Одсека

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Суботица, Одсек за правне послове Суботица, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; доношење и овера решења у управним предметима у вези са уписом стварних права на непокретностима из делокруга рада Одсека за катастар непокретности
Бачка Топола и шалтера; израда изјашњења по
жалбама на првостепена решења службе; старање о благовремености извршавања послова из
делокруга рада Одсека; пружање стручне помоћи
из делокруга рада Одсека; пружање информација
из делокруга рада Одсека; учешће у припреми
стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одсека;
координација са унутрашњим јединицама ван
седишта Одсека; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање 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; положен државни стручни испит; најмање 7 година
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

33. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Суботица, Одсеку за правне послове Суботица, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно - правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

34. Радно место за правне послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Суботица, Одсек за катастар
непокретности Бачка Топола, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета у
вези са уписом стварних права на непокретности
из делокруга рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање одређених радно-правних послова по основу посебног
акта директора Завода; учествовање у изради
периодичних, месечних и дневних извештаја о
реализацији планираних радова из надлежности
Одсека; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Топола, Петефи бригаде 5.

35. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности Нови
Пазар, Одсек за катастар непокретности
– Нови Пазар, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Нови Пазар, 7. јула 17
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36. Радно место за подршку
управним пословима

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности Нови
Пазар, Одсек за катастар непокретности
Рашка, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног
управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у
припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и
достављања жалби надлежном другостепеном
органу; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Рашка, Ибарска 2.

37. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вршац, Одсек за катастар непокретности
- Вршац, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Вршац, Трг победе 1.

38. Радно место за стручне и правне
послове

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вршац, Одсек за катастар непокретности
Алибунар, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних
Бесплатна публикација о запошљавању

одлука у управним предметима; комплетирање
списа и достављање жалби надлежном другом
степену; преглед, контрола и овера управних
предмета из делокруга рада Одсека; старање
о ажурности у решавању предмета; обављање
радно-правних послова по основу посебног акта
директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних извештаја о реализацији планираних радова из надлежности
Одсека; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Алибунар, Трг слободе 19.

39. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вршац, Одсек за катастар непокретности
Алибунар, Група за послове писарнице –
Алибунар, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Алибунар, Трг слободе 19.

40. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вршац, Група за катастар непокретности
Бела Црква, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Бела Црква, Милетићева 2.

41. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ужице, Одсек за катастар непокретности
- Ужице, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ужице, Југ Богданова 1.

42. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ужице, Одсек за правне послове Ужице, звање самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Ужице, Југ Богданова 1.

43. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ужице, Група за катастар непокретности
Бајина Башта, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; про-
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вођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Бајина Башта, Душана Вишића 28.

44. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Бачка Паланка, Одсек за катастар
непокретности Врбас,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Врбас, Палих бораца 9/ц.

45. Радно место руководилац Групе

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Бачка Паланка, Одсек за катастар
непокретности Врбас, Група за послове
писарнице – Врбас, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних
службеника у Групи; пружање информација из
делокруга рада Групе на захтев координатора;
овера мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих
исправа; старање о роковима кретања предмета
и забележбе поднетог захтева; старање о архиви
и архивској грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији
предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образов-
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нонаучног поља друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

и њихове реализације; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Врбас, Палих бораца 9/ц.

Услови: Стечено високо образовање из стручне
области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 годинa
радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

46. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лозница, Одсек за катастар
непокретности - Лозница,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Лозница, Кнеза Милоша 3.

47. Радно место руководилац Групе
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лозница, Група за катастар
непокретности Мали Зворник,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над
радом државних службеника у Групи; старање
о формалној исправности поднетих исправа;
доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови
катастра непокретности и послова одржавања;
сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца
(начелника)
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Мали Зворник, Краља Петра Првог 28.

48. Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Пирот, Одсек за катастар непокретности
– Пирот, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима

Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

49. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Пирот, Одсек за катастар непокретности
- Пирот, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

50. Радно место за канцеларијске и
административне послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Велико Градиште, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству
на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања
канцеларијске опреме; послови кореспонденције;
примање и слање електронске поште и факсова;
организовање пословних састанака за потребе
непосредног руководиоца; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Велико Градиште, Житни трг 1.
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51. Радно место за подршку
управним пословима

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Велико Градиште, Одсек за правне
послове - Велико Градиште,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног
управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у
припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и
достављања жалби надлежном другостепеном
органу; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Велико Градиште, Житни трг 1.

52. Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Велико Градиште, Одсек за правне
послове- Велико Градиште,
звање референт
2 извршиоца

Опис послова: Унос оригиналних података у базу
катастра непокретности; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема
за издавање података из елабората премера и
базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Велико Градиште, Житни трг 1.

53. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Велико Градиште, Група за катастар
непокретности Жагубица,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основБесплатна публикација о запошљавању

ним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Жагубица, Хомољска 2.

54. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности Бор,
Одсек за катастар непокретности - Бор,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Бор, Ђуре Ђаковића 10.

55. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Бор, Група за катастар непокретности
Мајданпек, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Мајданпек, Николе Тесле 11/5.

56. Радно место пријемног шалтера
за поднеске
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Алексинац, са седиштем у Ражњу,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште,
завођења поште, скенирање примљене поште,
експедицију поште, вршење уноса забележбе
поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; издавање мање
сложених вануправних аката; обављање и других
послова по налогу руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Ражањ, Новоражањска 2.

57. Радно место пријемног шалтера
за поднеске
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Пожаревац, са седиштем у Малом
Црнићу, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште,
завођења поште, скенирање примљене поште,
експедицију поште, вршење уноса забележбе
поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; издавање мање
сложених вануправних аката; обављање и других
послова по налогу руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Мало Црниће, Маршала Тита.

58. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Врање, Група за послове писарнице –
Врање, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Врање, Краља Милана 1.

59. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Врање, Група за катастар непокретности
Бујановац, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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Услови: Завршену средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бујановац, Карађорђа Петровића 111.

Место рада: Ивањица, Венијамина Маринковића 3.

60. Радно место за канцеларијске и
административне послове

63. Радно место за стручне и правне
послове

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ариље, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног
канцеларијског материјала; организовање
сервисирања канцеларијске опреме; послови
кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних
састанака за потребе непосредног руководиоца;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ариље, Браће Михаиловић 22.

61. Радно место за подршку
управним пословима

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ариље, Одсеку за правне послове –
Ариље, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног
управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у
припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и
достављања жалби надлежном другостепеном
органу; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ариље, Браће Михаиловић 22.

62. Радно место за унос података у
базу катастра непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ариље, Одсек за катастар непокретности
Ивањица, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Унос оригиналних података у базу
катастра непокретности; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за
издавање података из елабората премера и базе
података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
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Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Ариље, Одсек за катастар непокретности
Ивањица, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ивањица, Венијамина Маринковића 3.

64. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Крушевац, Одсек за катастар
непокретности Брус,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Брус, Ослободилачка 6.

65. Радно место за канцеларијске и
административне послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сомбор, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног
канцеларијског материјала; организовање
сервисирања канцеларијске опреме; послови
кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних
састанака за потребе непосредног руководиоца;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Сомбор, Краља Петра Првог 8.

66. Радно место за подршку
управним пословима

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сомбор, Одсек за правне послове Сомбор, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног
управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у
припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и
достављања жалби надлежном другостепеном
органу; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
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;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор, Краља Петра Првог 8.

67. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сомбор, Одсек за катастар
непокретности Кула,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
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и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 11.

70. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Крагујевац, Одсек за катастар
непокретности- Крагујевац,
звање саветник
1 извршилац

68. Радно место руководилац Групе

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над
радом државних службеника у Групи; старање
о формалној исправности поднетих исправа;
доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови
катастра непокретности и послова одржавања;
сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца
(начелника Службе)

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кула, Лењинова 11.

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сомбор, Група за катастар
непокретности Оџаци, звање сарадник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Оџаци, Кнеза Михаила 24.

69. Радно место за стручне и правне
послове
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Кикинда, Одсек за правне послове –
Кикинда, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка у области катастра непокретности;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање исправа
које служе као доказ за упис права на непокретностима; израда првостепених управних одлука
у управним предметима; комплетирање списа и
достављање жалби надлежном другом степену;
преглед, контрола и овера управних предмета из
делокруга рада Одсека; старање о ажурности у
решавању предмета; обављање радно - правних
послова по основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних
и дневних извештаја о реализацији планираних
радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Крагујевац, Трг слободе 3.

71. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Крагујевац, Одсек за катастар
непокретности – Крагујевац,
звање сарадник
2 извршиоца
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац, Трг слободе 3.

72. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Крагујевац, Одсек за катастар
непокретности Топола, Група за послове
писарнице – Топола, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе подне-

тог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Топола, Булевар краља Александра 19.

73. Радно место пријемног шалтера
за поднеске
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лесковац, са седиштем у Црној Трави,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште,
завођења поште, скенирање примљене поште,
експедицију поште, вршење уноса забележбе
поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; издавање мање
сложених вануправних аката; обављање и других
послова по налогу руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Црна Трава, Трг Милентија Поповића 57

74. Радно место за за преглед и
контролу

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лесковац, Одсек за катастар
непокретности - Лесковац,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера
решења у сложенијим управним и вануправним
предметима и праћење њихове реализације у
бази података катастра непокретности; праћење
реализације сложенијих пројеката и активности;
праћење имплементације нових технологија у
Служби за катастар непокретности; учешће у
изради извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци;
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Лесковац, Бабичког одреда 1.
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75. Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лесковац, Одсек за катастар
непокретности - Лесковац,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима
и њихове реализације; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Лесковац, Бабичког одреда 1.

76. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Лесковац, Одсек за катастар
непокретности - Лесковац,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту
Место рада: Лесковац, Бабичког одреда 1.

77. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности Нови
Сад 1, Одсек за катастар непокретности
– Нови Сад 1, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
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непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Јеврејска 21.

78. Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности Нови
Сад 2, Одсек за катастар непокретности
Нови Сад 3, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Железничка 6.

79. Радно место за преглед и
контролу

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Одсек за катастар
непокретности – Сремска Митровица,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера
решења у сложенијим управним и вануправним
предметима и праћење њихове реализације у
бази података катастра непокретности; праћење
реализације сложенијих пројеката и активности;
праћење имплементације нових технологија у
Служби за катастар непокретности; учешће у
изради извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица, Светог Димитрија 8.

80. Радно место за провођење
промена у базама података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Одсек за катастар
непокретности – Сремска Митровица,
звању саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из
геодетско-информационог система; провођење
промена у бази катастра непокретности; преглед
и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији
сложенијих пројеката и активности; решавање
сложенијих проблема у поступцима провођења
промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица, Светог Димитрија 8.

81. Радно место шеф Одсека

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Одсек за правне
послове – Сремска Митровица,
звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; доношење и овера решења у управним предметима у вези са уписом стварних права на непокретностима из делокруга рада Одсека и шалтера; израда изјашњења
по жалбама на првостепена решења службе; старање о благовремености извршавања послова из
делокруга рада Одсека; пружање стручне помоћи
из делокруга рада Одсека; пружање информација
из делокруга рада Одсека; учешће у припреми
стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одсека;
координација са унутрашњим јединицама ван
седишта Одсека; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање 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; положен државни стручни испит; најмање 7 година
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Сремска Митровица, Светог Димитрија 8.

82. Радно место за послове
писарнице

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Одсек за катастар
непокретности Рума, Група за послове
писарнице – Рума, звање референт
1 извршилац
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Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање
архивираних предмета, аката и документа на
реверс, односно препис истих на захтев странке
по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

цијалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту

ви радова; преузимање елабората геодетског
мерења водова; старање о исправности обрачуна таксе и израда спецификације за извршене
услуге; израда месечних, кваратлних и годишњих
извештаја из делокруга рада; обрада предмета
добијених из геодетско – информационих система; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Јагодина, Краља Петра Првог 1А.

Услови: Завршену средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Сектор за катастар непокретности,
Одељење за катастар водова Панчево,
Одсек за катастар водова, референт
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжињерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

Место рада: Рума, Железничка 10.

83. Радно место руководилац Групе
Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Одсек за катастар
непокретности Шид, Група за послове
писарнице – Шид, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на захтев координатора; овера мање сложених вануправних
аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих исправа; старање о роковима
кретања предмета и забележбе поднетог захтева; старање о архиви и архивској грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета
од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Шид, Цара Душана 4.

84. Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Сектор за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Јагодина, Одсек за катастар
непокретности – Јагодина,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима
и њихове реализације; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, спеБесплатна публикација о запошљавању

85. Радно место за послове
писарнице

Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности); праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета и
акта на реверс; пријем, преглед и разврставање
поште, захтева и поднесака; формирање и евидентирање предмета; обрачун таксе за податке
и услуге Завода; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 1.

Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова: Припрема и издавање података из службене евиденције; израда и издавање
копија плана водова; издавање листова водова;
креирање излазних докумената из базе катастра
водова; обрада предмета добијених из геодетско – информационих система; обрачунавање
таксе за припремљене податке; копирање, скенирање или штампање припремљених података;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Панчево, Жарка Зрењанина 19.

86. Радно место шеф Одсека

Сектор за катастар непокретности,
Одељење за катастар водова Ваљево,
Одсек за катастар водова,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; организација
и конторла над пријемом радова извршених од
стране овлашћених субјеката у области катастра
водова; доношење и овера решења у управним и
вануправним предметима у вези са уписом катастра водова; припрема извештаја о притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар
водова; праћење издавања података по захтеву
који се односе на инфрастуктурне објекте РС и
израда анализа; учешће у припреми стручних
основа за израду прописа из делокруга Одсека;
координација са унутрашњим јединицама ван
Одсека; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

87. Радно место руководилац Групе

Сектор за катастар непокретности,
Одељење за катастар водова Краљево,
Група за издавање и припрему података
у бази катастра водова, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Групи; старање о исправности реализације геодетског мерења по прија-

88. Радно место за издавање
података

Сектор за катастар непокретности,
Одељење за катастар водова Ниш,
Група за издавање и припрему података
у бази катастра водова, звање референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ниш, Генерала Транијеа 11а.

89. Радно место главног систем
инжењера

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за информатичку подршку,
Одсек за информатичку подршку
унутрашњим јединицама Завода,
звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Планирање и контрола активности
које се односе на имплементацију и одржавање
информационо-комуникационих система и предлагање мера за унапређење; инсталација, имплементација и одржавање компоненти физичке и
виртуелне техничке архитектуре и предлагање
мера за унапређење; инсталација, администрација и праћење перформанси рада информационо- комуникационих уређаја и сервиса са циљем
провере доступности и поузданости; инсталација,
администрација и заштита информационо- комуникационих уређаја и сервиса са циљем провере
доступности и поузданости; инсталација, администрација и заштита информационо-комуникационих система и података и прегледање мера
за унапређење; пружање стручне помоћи државним службеницима приликом коришћења информационо-комуникационих система; одржавање и
старање о бази података информатичке опреме;
израда документације, састављање извештаја из
делокруга рада; обављање и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, спе-
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цијалистичким 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 потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

90. Радно место за инсталирање и
одржавање опреме

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељењу за информатичку подршку,
Одсек за Help Desk, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Инсталација и одржавање хардверске и софтверске основе у Заводу; инсталација и одржавање периферне информатичке
опреме у Заводу; пружање непосредне помоћи
државним службеницима у решавању проблема
коришћења информатичке опреме; имплементација и одржавање информационо-комуникационих система; одржавање базе података информатичке опреме; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средња стручна спрема информатичке
или техничке струке; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци,
као и компетенције за рад државних службеника.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

91. Радно место систем инжењера
информационих система и
технологија

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за серверску инфраструктуру,
Одсек за системску подршку, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Имплементација и одржавање
компоненти физичке, виртуелне техничке архитектуре као и серверске архитектуре; имплементација и одржавање storage архитектуре;
праћење перформанси рада информационо-комуникационих система, реализација система заштите података, спровођење backup/restore решења;
ресурсирање, архивирање и стратегија подршке;
реконфигурација хардверских решења, документовање свих активности прописивањем процедура, лиценцирање; пружање стручне помоћи
државним службеницима из делокруга рада;
firewall администрација и заштита информационокомуникационих ресурса; израда извештаја из
делокруга рада; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

92. Радно место инжењера за
комуникације

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за серверску инфраструктуру,
Одсек за комуникационе технологије,
звање млађи саветник
2 извршиоца
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Опис послова: Учешће у инсталацији и одржавању информационо-комуникационих система; учешће у одржавању LAN и WAN сегмената
информационо-комуникационих система; имплементација и одржавање компоненти физичке и
виртуелне техничке архитектуре; учешће у припреми firewall администрације и заштита информационо-комуникационих система; припрема
инсталација, администрација и мониторинг мрежних уређаја и сервиса; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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 5 година радног стажа
у државним органима; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

93. Радно место аналитичара
података катастра непокретности

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за геодетски катастарски
информациони систем, Одсек за
за информациони систем катастра
непокретности и катастра земљишта,
звање самостални саветник
3 извршиоца
Опис послова: Управљање подацима катастра
непокретности, (преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, уређивање, анализа и приказ); обављање стручних послова у имплементацији новог информационог система; анализа
података, генерисање извештаја и дистрибуција
података корисницима; дефинисање упутстава/
процедура за прикупљање и одржавање података катастра непокретности; пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода у
прикупљању и одржавању података катастра
непокретности; унапређивање квалитета података катастра непокретности и припрема података по захтевима корисника; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

94. Радно место за провођење
промена у бази података адесног
регистра

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за адресни регистар, Одсек за
ажурирање података адресног регистра,
звање саветник
4 извршиоца
Опис послова: Провођење промена у бази података адресног регистра на основу захтева странке као и по службеној дужности; ажурирање
података адресног регистра на основу одлуке

ЈЛС; праћење и усаглашавање фактичког стања
са терена и података у бази адресног регистра;
израда Елабората уличног система и давање
предлога за именовање назива улица; израда
извештаја и одговора по поднесцима физичких
и правних лица; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

95. Радно место за подршку
реализације ИС адресног регистра

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за адресни регистар, Одсек за
имплементацију и подршку ИС адресног
регистра, звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Управљање подацима адресног регистра (прикупљање, интегрисање, складиштење, уређивање, анализа и приказ); учешће
у имплементацији и одржавању информационог
система адресног регистра; миграције просторних података адресног регистра у ГИС окружење;
учешће у анализи података и изради методологије за поправку квалитета података адресног
регистра; учешће у обезбеђивању услова и стандарда за размену података адресног регистра са
осталим државним органима и локалним самоуправама; дефинисања упутстава за прикупљање
и одржавање података адресног регистра; обуке
и подршке унутрашњим јединицама Завода у
коришћењу ИС адресног регистра; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

96. Радно место за пројектовање и
развој информационих система

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за развој и примену
информационих технологија, Одсек за
пројектовање и развој информационих
система, звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Одржавање софтверских апликација, алата и процедура; анализа, развој и одржавање модела података и пословних процеса
Завода; развој софтверских апликација, алата
и процедура; континуирано праћење и анализирање захтева интерних и екстерних корисника информационих система Завода; дефинисање
процедура и мера за обезбеђивање и праћење
квалитета софтверских решења; интеграција
софтверских решења у информациони систем
државних органа Републике Србије; праћење
развоја и имплементације информационих тех-
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нологија; пружање стручне помоћи државним
службеницима у Одсеку у питањима везаним
за анализу, пројектовање, развој, одржавање
и интеграцију информационих система Завода;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

97. Радно место за одржавање
информационих система

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за развој и примену
информационих технологија, Одсек за
пројектовање и развој информационих
система, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Одржавање софтверских апликација, алата и процедура; учешће у изради апликација, алата и процедура; учешће у тестирању
нових програмских решења; праћење миграције
података и припрема извештаје; учешће у изради
софтверске документације; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области из образовно-научног
поља техничко-технолошких наука или природно-математичких 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; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства или најмање 5 годинa радног
стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља техничко-технолошких наука или
природно-математичких 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; положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

99. Радно место за подршку
спровођења противпожарне заштите
и безбедности и здравља на раду
Сектор за правне послове, Одељење за
опште послове и безбедност и здравље
на раду, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Пружање подршке у прикупљању
потребних података за припрему документације
за израду и спровођење општих и појединачних
аката из области безбедности и здравља на раду
и заштите од пожара; свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље
запослених и за заштиту од пожара; учествује у припреми извештаја и предлога мера за
отклањање неправилности; учешће у припреми
и спровођењу обука запослених из делокруга
рада Одсека; учешће у праћењу стања у вези са
повредама на раду и професионалним обољењима; пружа подршку у утврђивању узрока и припреми извештаја са предлозима мера за њихово отклањање; предлаже мере за побољшање
услова рада; учествује у прикупљању података
и пружа помоћ за вођење неопходних евиденцијаиз области безбедности и здравља на раду и
заштите од пожара;обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

Услови: Стечено високо образовање из стручне
области техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; положен стручни испит о
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду; положен
стручни испит из области заштите од пожара са
стеченим високим образовањем; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

98. Радно место за администрацију
база података

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

Сектор за дигиталну трансформацију,
Одељење за развој и примену
информационих технологија, Одсек
за развој сервиса и web технологије,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Конфигурација сервера, дизајн
база података, моделирање и оптимизација
података; одржавање података и информација у
трансакцијским и информацијским системима на
основу плана рада; одржавање речника и репозиторија података и стављање на увид ауторизованим корисницима; дефинисање и имплементација контроле приступу података; креирање и
тестирање података; пружање стручне помоћи
другим организационим јединицама и одговор
на захтеве других организационих јединица и
спољних корисника, а у вези са администрацијом база података; праћење развоја информационих технологија и предлагање решења за
унапређење софтверске инфраструктуре Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Бесплатна публикација о запошљавању

100. Радно место за израду
другостепених одлука

Сектор за правне послове, Одељење
за другостепени поступак,
звање самостални саветник
6 извршилаца
Опис послова: Припремање нацрта другостепених одлука по жалбама и ванредним правним
лековима на управне акте из области катастра
непокретности и катастра водова; припремање
одговора у споровима; припремање и израда аката по ванредним правним средствима изјављеним на одлуке у области катастра непокретности и катастра водова; припрема материјала
за објављивање праксе другостепеног органа;
учешће у изради сложенијих аката из делокруга
одељења; припрема аката за експедицију и унос
одговарајућих података и кретања у електронску писарницу; учешће у изради планова рада
одељења и израда извештаја о раду из делокруга
Одељења; обављање других послова по налогу
непосредног руководиоца.

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; положен државни стручни испит; најмање 5 година
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

101. Радно место за
административне и евиденционе
послове

Сектор за правне послове, Одељење за
другостепени поступак, звање референт
2 извршиоца
Опис послова: Припрема документације за
поступке, комуникација и кореспонденција са
првостепеним органима и странкама у вези са
предметима; вођење евиденције о броју и врсти
припремљених аката, записника о примопредаји
аката и предмета, као и припрема других стандардизованих аката; припрема закључака о обустави поступка и других аката поводом обраћања
странака и првостепених органа; праћење
усклађености кретања у електронској писарници
са стварним статусом предмета; пружање информација другим организационим јединицама Завода; израда извештаја о раду и учешће у изради
планова; обављање других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа; положен
државни стручни испит; најмање 2 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

102. Радно место за давање
информација и евиденционе послове
Сектор за развој, Одељењу за
планирање, информисање и сарадњу,
Група за Кориснички сервис,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Пријем захтева, сарадња и пружање информација заинтересованим лицима
из делокруга рада Завода; вођење евиденције
о позивима и датим информацијама и припрема извештаја у вези са тим; вођење евиденција
о примедбама и жалбама физичких и правних
лица на рад унутрашњих јединица и запослених у Заводу; прикупљање података и учешће и
изради анализа и извештаја из делокруга Одсека;
сарадња са другим организационим јединицама
Завода из делокруга свог рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца
Услови: Средња стручна спрема техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

103. Радно место за развој
производа

Центар за управљање геопросторним
подацима, Одсек за развој производа и
услуга, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Праћење тенденција у области
производње и развоја производње геопросторних
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података и гео-тржишта на националном и међународном нивоу и израда упоредних извештаја;
развој имплементације постојећих производа и
њиховог прилагођавања као и нових производа
у складу са потребама тржишта; дефинисање и
развој методологије за ефикасну испоруку производа у складу са потребама корисника; развој
имплементације нових технологија у складу са
производњом, коришћењем или прилагођавањем
постојећих или нових производа; примена стандарда у складу са техничким оквиром НИГП-а,
међународних стандарда и израда INSPIRE
спецификацијама за развој производа; израда
извештаја из делокруга рада; учешће у изради
месечних, кварталних и годишњих извештаја
о раду Одсека; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

104. Радно место за развој услуга

Центар за управљање геопросторним
подацима, Одсек за развој производа и
услуга, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Праћење тенденција у области
развоја услуга везаних за геопросторне податке
и геотржишта на националном и међународном
нивоу и израда упоредних анализа; развој имплементације постојећих услуга и њиховог прилагођавања као и нових услуга везаних за геопросторне податке у складу са потребама тржишта;
развој имплементације нових технологија у складу са развојем или прилагођавањем постојећих
или нових услуга; дефинисање и развој методологије за ефикасну испоруку услуга у складу са
потребама корисника; примена стандарда у складу са техничким оквиром НИГП-а, међународних
стандарда и израда INSPIRE спецификацијама за
развој услуга; усаглашавање услуга са стандардима и техничким условима електронских услуга
е-управе и развој нових услуга у оквиру е-управе; израда извештаја о реализованим радовима
из делокруга рада; учешће у изради месечних,
кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека,
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља 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; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

105. Радно место за аналитику

Центар за управљање геопросторним
подацима, Одсек за аналитику,
звање самостални саветник
1 извршилац
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Опис послова: Сакупљање информација о стању
на гео-тржишту на националном и међународном нивоу; праћење актуелних националних и
међународних пројеката и могућности аплицирања; анализа употребне вредности актуелних
производа и услуга и потреба за иновирањем
и развојем; анализа потреба ужих унутрашњих
јединица Завода као и релевантних учесника на
гео-тржишту; анализа трендова у области геоинформација у оквиру међународних организација
и образовно-истраживачких институција; примене аналитичких стандарда у области геопросторних података; израда препорука и плана развоја
нових производа и услуга у складу са потребама корисника; континуиран рад са постојећим и
потенцијалним корисницима производа и услуга геоинформација; учешће у изради месечних,
кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

106. Радно место за методологију и
пословне процесе
Центар за управљање геопросторним
подацима, Одсек за методологију
и пословне процесе,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Праћење методологије рада у
пословним процесима у оквиру којих се користе геопросторни подаци или услуге засноване на
њиховом коришћењу и израда извештаја; учешће
у анализама дефинисаних методологија рада и
пословних процеса унутар ужих организационих јединица Завода и релевантних учесника на
гео-тржишту које користе геопросторне податке
или услуге засноване на њиховом коришћењу;
учешће у изради и прилагођавању методолошких
упутстава и дефинисању и унапређењу пословних процеса; учешће у изради процедура рада у
складу са усвојеном методологијом; праћење и
имплементација методологије рада у пословним
процесима; дефинисања садржаја услуга е-управе у складу са дефинисаним пословним процесима; моделовање пословних процеса и евалуација;учешће у изради месечних, кварталних и
годишњих извештаја о раду Одсека; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

107. Радно место за развој
техничког оквира НИГП-а

Центар за управљање геопросторним
подацима, Одсек за Националну
инфраструктуру геопросторних
података, Група за сарадњу
и технички развој НИГП-а,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Успостављање и одржавање web
портала Завода за размену геоинформација и
развој, администрирање и управљање националним геопорталом; учешће у примени мера
адекватне заштите компоненти система и ресурса; праћење рада и перформанси информационог система, извештавање и предлагање мера
за унапређење; успостављање и одржавање
информатичко-комуникационих система за потребе развоја техничког оквира НИГП-а; имплементирање стандарда: ISO 19100 серија, OGC,
W3C, укључујући и INSPIRE и других техничких
правила из области геоинформација; сарадња
са другим инстутуцијама у циљу хармонизације
и развоја информационокомуникационих система за потребе НИГП-а; праћење развоја информационих технологија и предлагање решења за
унапређење техничке инфраструктуре.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

108. Радно место за стандардизацију
и хармонизацију геоподатака и
сервиса
Центар за управљање геопросторним
подацима, Одсек за Националну
инфраструктуру геопросторних
података, Група за стандардизацију
и правни оквир НИГП-а,
звање самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Рад у радним групама кроз припрему одговарајућих материјала; пружање стручне помоћи субјектима НИГП-а у обављању послова хармонизације и стандардизације геоподатака
и сервиса; пружање стручне помоћи субјектима
НИГП-а у примени одговарајућих лиценци геоподатака; подршка субјектима НИГП-а у обављању
послова хармонизације и стандардизације геоподатака и сервиса; рад на анализи статуса имплементације INSPIRE директиве код субјеката
НИГП-а из области стандардизације, хармонизације и лиценцирању геоподатака; обављање
стручно-техничких послова који се односе на
припремање материјала неопходних за рад органа НИГП-а; представљање резултата и значаја
НИГП-а и праћење тенденција на међународном
и европском нивоу у области геоинформација;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
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најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

109. Радно место за контролу
припреме и продукције

Одељење архива, Одсек за планирање
и продукцију Дигиталног архива,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Планирање и координација припремних, продукционих и контролних процеса
дигитализације; контрола организације рада
на: припреми и продукцији по типовима уређаја,
кодирању документације, статистици и контроли
продукције; надзор над применом мера заштите аналогне документације; пружање стручне
помоћи државним службеницима из делокруга рада Одсека; учешће у припреми стручних
основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одсека; израда
месечних, кварталних и годишњих извештаја
о раду Одсека; сарадња са осталим јединицама Завода и осталим правним субјектима;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.

110. Радно место за кадровске
послове
Одељење људских ресурса,
Одсек за радно правне односе,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Припремање аката о правима,
дужностима и одговорностима запослених; спровођење поступка заснивања радног односа и
осталих облика радног ангажовања запослених;
старање о правилном комплетирању и чувању
персоналних досијеа запослених; праћење и старање о правилном и редовном уношењу података
о запосленима у дигиталном облику; припремање
података и информација руководиоцима ужих
унутрашњих јединица за потребе спровођења
поступка вредновања радне успешности; учешће
у прегледу конкурсне документације и обавештавање кандидата о току изборног поступка;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 3 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту;
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.
Бесплатна публикација о запошљавању

111. Радно место шеф Одсека

Одељење људских ресурса, Одсек за
развој и управљање људским ресурсима,
звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и додатни надзор над
радом државних службеника у Одсеку; припремање и пружање стручне помоћи у изради
акта о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Заводу; припремање предлога за унапређење организације и каријерних
развоја запослених; старање о правилном и
уједначеном спровођу поступака вредновања
радне успешности и правилном спровођењу
конкурсних поступака у Заводу; координирање послова у вези са вредновањем радне
успешности државних службеника и сарадња
са унутрашњим јединицама ради правилног спровођења поступка вредновања радне
успешности државних службеника и координирање израде извештаја о анализи циклуса
вредновања радне успешности државних службеника, анализа и идентификација потреба за
стручним усавршавањем запослених; координирање послова у вези са израдом и израда нацрта кадровског плана органа и старање о правилном спровођењу донетог Кадровског плана
у делу који се односи на тај орган; израда анализа и информација из области развоја људских ресурса; координирање припреме конкурсног поступка и старање о његовом правилном
спровођењу; пружање стручне помоћи ужим
унутрашњим јединицама Завода из делокруга
свог рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено-хуманистичких 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; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту;
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића
бр. 39.
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.

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, http://www.suk.gov.rs/
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција,
и то:
За радна места под редним бр. 1, 50, 60, 65:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословања) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бр. 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима
у одржавању катастра непокретности, Закон о
поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се писано путем симулације.

Опште функционалне компетенције, и то:
• оганизација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено)
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).

За радно место под редним бр. 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано
путем симулације.

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.

За радно место под редним бр. 34:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.

У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
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Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано
путем симулације.
За радна места под редним бр. 4, 6, 11, 35, 37,
41, 70, 80:
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 (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр 9, 12, 15, 18, 33,
38, 42, 44, 63, 64, 67, 69:
Посебна функционална компетенција за област
рада – управно-правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 5, 19, 39, 40, 55,
58, 59, 72, 82, 85:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места, (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 7, 24, 31, 48, 75,
84:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, приписи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 8, 25, 36, 51, 61,
66:
Посебна функционална компетенција за област
рада–управно-правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
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и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 10, 16, 26, 30,
74, 79:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско – студијско аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 13, 29:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (организационо
понашање) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада – управно правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 14, 17, 20, 21, 28,
43, 46, 49, 53, 54, 71, 76, 77, 78:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада –студијко аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 32, 81:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 22, 47, 68:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (организационо понашање) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 23, 27, 52, 62:
Посебна функционална компетенција за област
рада администативни послови (методе и технике
прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о
државном премеру и катастру) провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Правилник о катастарском премеру
и катастру непокретности) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 45, 83:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (организационо понашање) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 56, 57, 73:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бр. 86:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (Општи, стратегијски
и финансијски менаџмент; Основе управљања
људским ресурсима) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада управно правни послови (општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о премеру и катастру водова, Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано
путем симулације
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За радно место под редним бр. 87:
Посебна функционална компетенција за област
рада област рада послови руковођења (Основе
управљања људским ресурсима) провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бр. 88:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (Канцеларијско
пословање; Израда потврда и уверења о којима
се води службена евиденција) провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о премеру и катастру водова, Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 89:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона
безбедност) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући способност критичког вредновања и анализирање доступних
информација) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком
геодетском заводу) провераваће се писано путем
симулације

За радно место под редним бр. 92:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (TCP/IP I DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux))
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком
геодетском заводу) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - протоколи (DHCP) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 93:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Израда секторских анализа) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - системи (RDBMS) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 94:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о регистру просторних јединица и адресном регистру) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 90:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Хардвер) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком
геодетском заводу) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - протоколи (DHCP) провераваће се писано
путем симулације.

За радно место под редним бр. 95:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о регистру просторних јединица и адресном регистру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - системи (RDBMS) провераваће се писано
путем симулације.

За радно место под редним бр. 91:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона
безбедност; TCP/IP I DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux)) провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући способност критичког вредновања и анализирање доступних информација)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком
геодетском заводу) провераваће се писано путем
симулације.

За радно место под редним бр. 96:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (TCP/IP I DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux))
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења,
складиштења и заштите података геодетскокатастарског информационог система, Правилник о безбедности информационо- комуникационих система у Републичком геодетском заводу,
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - алати (CASE, Microsoft развојних алата
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базираних на .NET технологији) провераваће се
писано путем симулације
За радно место под редним бр. 97:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона безбедност) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо- комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - алати (Microsoft развојних алата базираних на .NET технологији) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 98:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења,
складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система, Правилник
о безбедности информационо-комуникационих
система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - системи (RDBMS) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 99:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Стратегија развоја РГЗ-а) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о безбедности и здрављу на
раду, Закон о противпожарној заштити) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 100:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 101:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословања) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
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Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе) провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бр. 102:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и катастар водова) провераваће
се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 103:
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;
Методологија припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о праћењу
и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података) провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему, Закон
о електронској управи) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 104:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
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;
Методологија припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о праћењу
и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података) провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему, Закон
о електронској управи) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 105:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Израда секторских анализа; Методологија припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за
њихово усвајање) провераваће се писано путем
симулације.
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Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о праћењу
и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података) провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 106:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
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;
Методологија припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о праћењу
и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података) провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 107:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података;
Програмски језик; Системе дељења ресурса) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о праћењу
и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података) провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о е-управи, INSPIRE директива) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 108:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње и европских
интеграција (Познавање прописа ЕУ у контексту
праћења усклађивања прописа Републике Србије
са прописима и стандардима Европске уније)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о праћењу
и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података) провераваће
се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о е-управи) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 109:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извода,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења,
складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система, Правилник
о безбедности информационо-комуникационих
система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано путем симулације
За радно место под редним бр. 110:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима
(област управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација,
селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање,
награђивање, управљање каријером) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Стратегија стручног усавршавања државних
службеника у РС) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Посебан колективни уговор за
државне органе, Закон о раду) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 111:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима
(област управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација,
селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање,
награђивање, управљање каријером, управљање
људским ресурсима базирано на компетенцијама)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Стратегија РГЗ) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Посебан колективни уговор за
државне органе, Закон о раду) провераваће се
писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs
Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције које ће се проверавати за радна места 13, 22, 29, 32, 45, 47, 68, 81,
83, 86, 87 и 111 су управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет и управљање људским
ресурсима – обавиће се путем психометријских
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тестова, узорaка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције које ће се проверавати за остала радна места су управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет - обавиће
се путем психометријских тестова, узорaка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
IV 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 Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића број 39,
11040 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места”.
VI Лицa којa су задужена за давање обавештења: Саша Радојчић тел: 011/715-2762 и
Данијела Рајовић тел: 011/715-2758, од 10.00 до
13.00 часова.
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.
VIII 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.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Републичког геодетског завода или у штампаној верзији на писарници Републичког геодетског
завода.
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.
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 (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 нерасБесплатна публикација о запошљавању

поређен у оригиналу или овереној фотокопији.
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.
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 Републичког геодетског завода.
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 Врста радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе у року од 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.
XIII 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. jануара 2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе),
које наведу у својим обрасцима пријаве.
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 број 2 (источно крило) и у СКИП Центру, Српско-корејски
Информатичко приступни центар, Добрињска
број 11, Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког
геодетског завода, Булевар војводе Мишића број
39. 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 e-mail адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о

положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103.
Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао руководилац Републичког геодетског
завода.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.rgz.gov.rs) и огласној табли Републичког геодетског завода, на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији
(„Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и
87/2018) и члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе
о спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића
104, Нови Београд.
Радно место које се попуњава:

1. Технички секретар

у Центру за специјалистичку обуку
и усавршавање полиције, Центар за
полицијску обуку, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.3.3.5 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа: радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.
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Опис послова: Обавља једноставне рутинске
задатке који обухватају ограничен обим јасно
дефинисаних задатака уз прецизно праћење и
примену основних стандардних радних процедура и упутстава, у сврху основног нивоа одржавања услова рада:
• прима, заводи, распоређује, отпрема пошту и о
томе води одговарајућу интерну евиденцију;
• обезбеђује идентификационе бројеве списа,
аката и предмета;
• води евиденцију о присуству радника на послу;
• израђује службена акта, забелешке, писма и
дописе, умножавање докумената и адресирање
службене поште;
• требује и дистрибуира потрошни материјал;
• води електронску коресподенцију;
• заказује и води евиденцију састанака, рокова и
обавеза руководиоца;
• израђује документацију за потребе службених
путовања;
• врши комуникацију са странкама путем телефона;
• спроводи странке према протоколу;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у
области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови за радно место: стечено средње образовање. Кандидати морају да испуњавају опште
услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације,
• техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питање у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја),
• психолошки захтеви и базичне компетенције –
стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
• здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се
проверавају и оцењују у изборном поступку су:
- познавање Уредбе о канцеларијском пословању
органа државне управе, Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредбе
о категоријама регистратурског материјала са
роковима чувања;
- стручна оспособљеност за израду службених
аката, забелешки, писама и дописа;
- познавање рада на рачунару у оквиру софтверског пакета Microsoft Office (Microsoft Word i
Microsoft Excel), као и електронске кореспонденције (e-mail).
Датум оглашавања: 28.10.2021. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет
страници Министарства унутрашњих послова,
на огласној табли Сектора за људске ресурсе, у
дневном листу „Политика“ и на интернет презен-
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тацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет дана од дана објављивања конкурса
у дневном листу „Политика“ и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор
за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића
104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или
путем поште), са назнаком: „За јавни конкурс за
радно место технички секретар, р. бр. 08.3.3.5“.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Тања Гаврић, 011/274-0000, локал
402-79, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (са
датумом издавања не старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода
из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство), уколико кандидат исто
поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању
и посебним областима знања (уколико кандидат
исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање
годину дана непрекидно пре дана подношења
пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
15.11.2021. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно
обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из мати-

чне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије –
најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке, орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности:
да Министарство прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
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.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8842/2021 од 28. септембра
2021. године, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Београд, Немањина 22-26.
II Раднo местo којe се попуњава:

Радно место шеф Одсека, у звању
виши саветник

Одсек за послове високог образовања,
Сектор за високо образовање
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира и организује
рад Одсека и координира и надзире рад државних службеника; координира и учествује у изради
анализа, елабората и студија за потребе утврђивања и спровођења политике у области високог
образовања; координира и надзире прикупљање
и обраду материјала од значаја за упис студената, статус и интересе студената у процесу образовања; координира израду стручних основа за
израду закона и подзаконских аката у области
високог образовања и учествује у спровођењу
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јавне расправе на преднацрте закона у области
високог образовања и анализи прибављених
мишљења на нацрте закона; врши стручну обраду системских питања које треба уградити у прописе у области високог образовања и сарађује
са Националним саветом за високо образовање,
Конференцијом универзитета, Конференцијом
академија и високих школа, студентским конференцијама и високошколским установама по
важним питањима из области високог образовања и сарађује са државним органима, институцијама и установама за потребе Националног
савета за високо образовање; координира припрему и израду одлука, решења, закључака,
уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Одсека
и стара се о благовременој припреми одговора
суду по тужбама у управним споровима у овој
области и изради информација из надлежности Одсека за тужилаштво и суд у предметима у
којима Министарство није странка у поступку;
координира и надзире израду свих одлука, аката и докумената Националног савета за високо образовање, одговара на питања народних
посланика и осталих релевантних институција из
надлежности Сектора и координира и учествује
у извршавању међународних обавеза у области
високог образовања; координира и надзире
обављање финансијских послова у области високог образовања и припрему финансијског плана
за расподелу средстава високошколским установама; координира успостављање и вођење
регистра о деловима високог образовања, пружа
стручну помоћ државним службеницима у Одсеку при поступању по предметима и представкама грађана и установа, стара се о благовременом
поступању по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из
ове области; обавља и друге послове по налогу
помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља уметности 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
седам година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – „дигитална
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако
увидом у достављени доказ не може потпуно да
оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција,
и то:
- Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког размишљања
и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности
органа (Закон о високом образовању и Уредба о
нормативима и стандардима финансирања рада
високошколских установа) провераваће се путем
симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-zapopunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција,
провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом.

3. Провера понашајних компетенција за
извршилачко радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет и управљање људским ресурсима) –
провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираног на компетенцијама.

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

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

1. Провера општих функционалних компетенција за раднo местo:
• 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).

IV Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја или у штампаној верзији на писарници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Немањина 22-26, Београд.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
Бесплатна публикација о запошљавању

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 Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање – листу „Послови“.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
11000 Београд, Немањина 22-26, или предају
непосредно на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места“.
VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 011/363-1256.
VIII 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.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал
или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решења да је државни службеник
нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
X Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење
о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени 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
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неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама
(члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли 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 доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
11000 Београд, Немањина 22-26.
XII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
XIII 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 кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе)
које наведу у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Београд,
Немањина бр. 22-26.
Учесници конкурса који успешно прођу 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.
Напомене: 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.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду. Пробни
рад за радни однос на неодређено време траје
шест месеци.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на веб-страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА
И МАЊИНСКА ПРАВА
И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ
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: 112-8683/2021 од 28. септембра 2021.
године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају: Министарствo
за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за евиденционе и
административне послове, у звању
референт
Одсек за планирање и стварање
подстицајног окружења за развој
цивилног друштва, Сектор за сарадњу
са цивилним друштвом
1 извршилац

Опис послова: Води евиденције за потребе
Сектора; остварује комуникацију са организацијама цивилног друштва ради прикупљања,
дистрибуирања и евидентирања информација;
води евиденцију о пријему и експедовању поште
и сарађује са писарницом у вези са пријемом и
експедовањем поште и архивирањем предмета;
врши канцеларијске послове пријема, евидентирања и разврставања предмета упућених Сектору; води интерну доставу поште; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

2. Радно место шеф Одсека за
антидискриминациону политику,
у звању самостални саветник

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

Сектор за антидискриминациону
политику и унапређење родне
равноправности
1 извршилац

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека,
пружа стручна упутства, координира и надзире
рад државних службеника у Одсеку; идентифи-
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кује, анализира и осмишљава мере и активности
ради праћења, анализе стања и предлагања мера
у области заштите од дискриминације; припрема извештаје о примени антидискриминационих
мера, које произилазе из стратешких докумената РС као и међународних аката и обавеза које
проистичу из приступања ЕУ; анализира и прати примену домаћих и међународних прописа
у области заштите од дискриминације, односно
заштите равноправности, као и примену општеприхваћених правила међународног права, ратификованих међународних уговора и докумената
међународних организација и институција чији
је Република Србија члан или које одсликавају европске принципе и вредности; припрема
извештај о утврђеном стању спровођења прописа
из области спречавања дискриминације; надзире припрему текста конкурса са пратећом документацијом за програме/пројекте удружења који
се финансирају из буџета, а односе се на спречавање дискриминације; израђује појединачне
извештаје о стању заштите од дискриминације у
областима из делокруга Одсека; обавља и друге
послове по налогу помоћника министра.
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, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

3. Радно место шеф Одсека за
унапређење положаја Рома,
у звању самостални саветник
Сектор за антидискриминациону
политику и унапређење родне
равноправности
1 извршилац

Опис посла: Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку;
надзире припрему нацрте стратешких докумената из области унапређења и заштите положаја Рома; прати и анализира стање везано за
усвајање афирмативних мера намењених Ромима и Ромкињама; координира и надзире спровођење активности на имплементацији Стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период од 2016. до 2025.
године и пратећег Акционог плана; припрема
текст конкурса са пратећом документацијом за
програме/пројекте удружења који се финансирају из буџета, а односе се на унапређење
положаја Рома и Ромкиња; организује сарадњу
са представницима локалних самоуправа ради
имплементације локалних акционих планова за
побољшање положаја Рома у локалним самоуправама; надзире израду извештаја који се достављају надлежним институцијама у Републици
Србији и међународним институцијама везано
за положај Рома; координира израду / усаглашавање Оперативних закључака са Европском
комисијом, као и израду периодичних извештаја
о имплементацији Оперативних закључака;
обавља и друге послове по налогу помоћника
министра.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, 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

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

Администрација и управа

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

4. Радно место за праћење и
унапређење механизама за сарадњу
државне управе и организације
цивилног друштва, у звању
самостални саветник
Одсек за планирање и стварање
подстицајног окружења за развој
цивилног друштва, Сектор за сарадњу
са цивилним друштвом
1 извршилац

Опис посла: Предлаже и прати механизме
сарадње и прикупља информације и податке о
сарадњи организација цивилног друштва са органима јавне управе; пружа стручну подршку организацијама цивилног друштва и органима јавне
управе за успостављање механизама сарадње
и унапређење међусобне сарадње; предлаже
активности чији је циљ подизање капацитета и
одрживости рада и деловања удружења и других
организација цивилног друштва; пружа стручну
помоћ у припреми и изради прописа из делокруга
рада министарства; прати припрему, доношење
и примену прописа и стратешких докумената
Републике Србије од значаја за сарадњу органа
јавне управе са цивилним друштвом; припрема информације и мишљења из делокруга рада
министарства који се односе на сарадњу органа
јавне управе са цивилним друштвом; сарађује са
државним органима у припреми прописа, докумената јавних политика и других аката којима се
уређује сарадња органа јавне управе са цивилним друштвом; предлаже активности чији је циљ
подизање капацитета органа јавне управе за
сарадњу са цивилним друштвом; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање изнаучне
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, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

5. Радно место руководилац Групе за
припрему пројеката финансираних
из ЕУ, у звању самостални саветник
Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
1 извршилац

Опис посла: Руководи и планира рад Групе,
пружа стручна упутства, координира и надзире
рад државних службеника у Групи; координира
програмирање пројеката који се финансирају из
фондова ЕУ и других пројеката; утврђује методологију и унутрашње процедуре којима се обезбеђује ефикасно програмирање пројеката који
се финансирају из фондова ЕУ и њихова контрола и оцена; надзире и усмерава израду нацрта предлога и предлога пројеката и прилога за
стратешке документе и стара се о њиховом правилном и правовременом достављању; израђује
извештаје о процесу програмирања и препоруке
за његово унапређење и води евиденцију о свим
предложеним нацртима предлога и предлозима
пројеката; припрема препоруке за оцену приоритета пројеката и учествује у планирању буџета
у вези с кофинансирањем пројеката; контролише спровођење препорука ревизора и спроводи
правила и принципе неопходне за успостављање
Бесплатна публикација о запошљавању

и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у оквиру надлежности
Групе; сарађује са релевантним институцијама и
стара се о извршавању обавеза према именованим лицима у оквиру децентрализованог система
управљања фондовима ЕУ; обавља и другепословепо налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука
или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академскимс тудијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2 (за сва радна места).
IV Врста радног односа: Радна места се
попуњавају заснивањем радног односа на
неодређено време.
V Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: 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.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних
фаза и то следећим редоследом: провера општих
функционалних компетенција, провера посебних
функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни унапред одређено
мерило за проверу одређене компетенције или
се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, искључује се из даљег тока
изборног поступка, о чему ће бити обавештен на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Кандидатима који ичествују у изборном поступку
прво се проверавају опште фукционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
- организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
- пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други 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.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних ком-

петенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1 (радно
место за евиденционе и административне
послове):
1. Посебна функционална компетенција за област
рада административних послова (припрема материјала и вођење записника на састанцима) провераваће се писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
удружењима) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бројем 2 (радно
место шеф Одсека за антидискриминациону политику):
1. Посебна функционална компетенција за област
рада послова руковођења (управљање променама; методологија и технике планирања, праћења,
евалуације извештавања у средњорочном и стратешком планирању и у спровођењу јавних политика), провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада студијско аналитичких послова (израда секторских анализа), провераваће се усмено путем
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи из
делокруга радног места (Закон о забрани дискриминације), провераваће се усмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 3 (радно место шеф Одсека за унапређење положаја Рома):
1. Посебна функционална компетенција за област
рада послова руковођења (управљање променама; стратегије и канали коминукације), провераваће се писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење (Стратегија социјалног укључивања Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016.
до 2025. године), провераваће се писано путем
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи из
делокруга радног места (Закон о забрани дискриминације, Закон о родној равноправности), провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бројем 4 (радно
место за праћење и унапређење механизама за сарадњу државне управе и организације цивилног друштва):
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик (Енглески
језик – ниво Б1), провераваће се писано путем
теста.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова (методологија припреме докумената јавних политика и
формална процедура за њихово усвајање), провераваће се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи из
делокруга радног места (Закон о планском систему Републике Србије), провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бројем 5 (радно место руководилац Групе за припрему
пројеката финансираних из ЕУ):
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик (Енглески
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језик – ниво Б1), провераваће се писано путем
теста.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада послова руковођења (основи управљања
људским ресурсима), провераваће се писано
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писано путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за област
рада послова управљања програмима и пројектима финансираним из фондова ЕУ (ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја,
писање програмских и пројектних докумената;
финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ
контексту (управљање, контрола, рачуноводство), провераваће се усмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
кометенција (закони, стратегија) могу се наћи на
интернет презентацији Министарства за људска
и мањинска права и друштвени дијалог (www.
minljmpdd.gov.rs).
Напомена: У погледу провере посебне функционалне конпетенције за одређено радно место
– страни језик: eнглески језик, ниво Б1 (за радна места број 4 и 5), кандидати који уз образац
пријаве доставе оригинал или оверену фотокопију важећег сертификата, потврде или другог
доказа о знању енглеског језика – ниво Б1, биће
ослобођени провере компетенције знање енглеског језика – ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити
као доказ којим се кандидати ослобађају од провере знање енглеског језика – ниво Б1.
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 и интервјуа базираног на
компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на јавни конкурс се шаљу
поштом на адресу: Министарство за људска и
мањинска права и дриштвени дијалог, Булевар
Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, или се
предају непосредно на писарници Министарства
за људска и мањинска права и дриштвени дијалог, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“ (уписати назив
радног места).
VII Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Ведрана Радојичић и Мирјана
Цветковић, тел. 011/3112-510, од 10.00 до 12.00
часова.
VIII 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.
IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
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курса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
X Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је за свако радно место
доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства за људска и мањинска права и дриштвени дијалог или у
штампаној верзији на писарници Министарства за
људска и мањинска права и дриштвени дијалог,
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
XI 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 /образовања која је наведена у
условима за радно место; 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
и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом врстом и степеном стручне спреме/образовања је стечено радно
искуство),
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати.
Сви докази прилажу се на српском језику, у
супротном морају бити преведени и оверени од
стране овлашћеног судског тумача. Диплома
којом се потврђује врста и степен стручне спреме/образовања, а која је стечена у иностранству
мора бити нострификована.
Напомена: Одредбама члана 9 и 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 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, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци и потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од (5) пет радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако
радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврде,
решења 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.
XI 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 поступци ће
се спровести, почев од 22. новембра 2021. године, о чему ће учесник конкурса бити обавештен
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција обавиће се у Служби
за управљање кадровима, у Палати Србија Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће
се обавити у просторијама Министарства за људска и мањинска права, Булевар Михаила Пупина
2, Нови Београд (источно крило) или у просторијама Службе за управљање кадровима.
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.
НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
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у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем Конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minljmpdd.gov.rs) и огласној табли
Министарствa за људска и мањинска права и
друштвени дијалог, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), 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.

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОГЛАШАВА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 79/2005, 81/2005
– испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр.,
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и
157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/2019 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8853/2021 од 28. септембра 2021.
године, Министарство заштите животне средине
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место на пословима
обрачуна и наплате накнаде за
загађивање животне средине

Одсек за спровођење економских
инструмената и финансијско
управљање, Одељење за спровођење
економских инструмената
у области заштите животне средине,
Сектор за финансијско управљање и
контролу, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема обрачун накнаде за
загађивање животне средине; води евиденцију
обвезника плаћања накнаде и наплату накнаде
коју плаћају загађивачи; учествује у планирању
прихода од накнаде; припрема обрачун камате за
неблаговремено плаћање накнаде обвезницима;
припрема акте обвезницима плаћања накнаде о
више односно погрешно уплаћеној накнади; припрема мишљења и одговоре на захтев обвезника
плаћања накнаде за загађивање животне средине; сарађује са Агенцијом за заштиту животне
средине о подацима за обрачун накнада; обавља
и друге послове из делокруга рада Министарства
по налогу шефа Одсека.
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 четиБесплатна публикација о запошљавању

ри године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Нови Београд, Ивана Рибара 91.

2. Радно место за припрему мера и
услова заштите животне средине
у просторним и урбанистичким
плановима

Група за стратешку процену утицаја на
животну средину, Одељење за процену
утицаја на животну средину,
Сектор за управљање животном
средином, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема мишљења на одлуке о
изради или неизради стратешке процене утицаја
на животну средину, као и решења о сагласности
на Извештај о стратешкој процени утицаја; припрема мере и услове заштите животне средине у
просторним и урбанистичким плановима; учествује у одређивању подручја угрожених делова
животне средине; води евиденцију о угроженим
деловима животне средине; сарађује са органима надлежним за припрему и доношење плана,
надлежним стручним организацијама и покрајинским органима и органима јединица локалне
самоуправе; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
односно стручне области у оквиру образовно-научног природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање 3 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

3. Радно место за подршку процени
утицаја на животну средину у
области заштите природних добара
и коришћења ресурса

Одсек за процену утицаја пројеката и
активности на животну средину, Сектор
за управљање животном средином,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Спроводи процедуре студија о
процени утицаја на животну средину за пројекте и активности у области заштите природних
добара и одрживог коришћења ресурса; припрема решења о потреби процене утицаја, припрема решења о одређивању обима и садржаја
сложених студија о процени утицаја на животну средину; учествује у раду техничке комисије
за преглед сложених студија о процени утицаја
на животну средину; учествује на јавној расправи и презентацији студије о процене утицаја на
животну средину; учествује у сарадњи са суседним државама у поступку спровођења процедуре процене утицаја сложених пројеката и активности у прекограничном контексту; припрема
решења на студије о процене утицаја на животну
средину; обавља и друге послове из делокруга
рада Министарства по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
односно стручне области у оквиру образовно-на-

учног поља 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, радно искуство у струци
од најмање 3 године, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

4. Радно место за обраду и анализу
података из Интегралног регистра

Одсек за Интегрални регистар
хемикалија, Одељење за хемикалије,
Сектор за управљање животном
средином, у звању самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Врши обраду и анализу података о хемикалијама, као и података о супстанцама
које изазивају забринутост; спроводи поступак
доношења решења о упису хемикалија у Регистар
хемикалија; припрема информације и извештаје
о хемикалијама из Интегралног регистра хемикалија за потребе одељења, инспекције, других
државних органа и институција, обавештавања
јавности и других заинтересованих страна; припрема податке и извештаје о хемикалијама који
су неопходни за европске интеграције, спровођење међународних конвенција и пројеката
и предлаже мере за смањење ризика од хемикалија; врши статистичку обраду података из
Интегралног регистра хемикалија и учествује у
објављивању тих података на интернет страници
министарства; учествује у развијању и вођењу
Интегралног регистра (учествује у развоју информационог система за управљање хемикалијама);
сарађује са другим државним органима и институцијама, организацијама цивилног друштва као
и са међународним организацијама, органима
Европске комисије и државним органима других
држава који воде сличне регистре; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области хемијске науке или из научне области
фармацеутске науке или из научне области
физичко-хемијске науке или из стручне области
технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 5 године, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

5. Радно место за процену опасности
хемикалија и биоцидних производа
на основу њихових физичкохемијских, токсиколошких и
екотоксиколошких својстава
Одсек за класификацију, процену
опасности и саопштавање опасности
од хемикалија и биоцидних производа,
Одељење за хемикалије,
Сектор за управљање животном
средином, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе за
израду прописа којима се уређују методе испитивања опасних својстава хемикалија и критеријуми
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за идентификацију перзистентне – биоакумулативне – токсичне супстанце (ПБТ) или веома
перзистентне – веома биоакумулативне сусптанце (вПвБ); прати развој ЕУ метода и других
међународно признатих метода за испитивања
својстава хемикалија; прати развој алтернативних метода за одређивање својстава хемикалија
и развој модела као што су: квалитативни или
квантитативни однос структуре и активности ((Q)
SAR), приступ груписања и аналогијски приступ;
пружа стручну помоћ за процену физичко-хемијских, токсиколошких и екотоксиколошких
својстава хемикалија и биоцидних производа на
основу критеријума за класификацију; учествује
у припреми информација и стручних упутстава за
потребе индустрије у вези са проценом опасних
својстава хемикалија и применом критеријума
за класификацију; учествује у дефинисању припремних мера за спровођење ЕУ уредби из делокруга Одсека; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области хемијске науке или из научне области
фармацеутске науке или из научне области медицинске 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 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

6. Радно место за сарадњу са
представницима органа јединица
локалне самоуправе у области
заштите животне средине

Oдсек за подршку јединицама локалне
самоуправе у области заштите животне
средине, Одељење за сарадњу са
јединицама локалних самоуправа,
Сектор за управљање животном
средином,звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Прати и анализира потребе ЈЛС
и градских општина у области заштите животне
средине; учествује у развоју механизама за унапређење сарадње између Министарства и ЈЛС
и градских општина; учествује у контроли споровођења поступака јавних конкурса за доделу
средстава ЈЛС и градским општинама; припрема
документацију за поступак праћења реализације
пројеката у области заштите животне средине;
учествује у контроли реализације пројеката које
финансира односно суфинансира Министарство
из области заштите вода од загађивања; припрема информације и информативно-промотивне
материјале у функцији побољшања сарадње са
ЈЛС и градским општинама; учествује у изради
извештаја и информација из делокруга Одељења;
обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу начелника Одељења.
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, положен државни стручни испит, најмање 3
године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.
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7. Радно место за припрему и
издавање дозвола за управљање
отпадом

Одсек за издавање дозвола за
управљање отпадом, Сектор за
управљање отпадом и отпадним водама,
звање: Самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове припреме и
издавања дозвола за сакупљање, транспорт,
третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада; припрема стручне
основе за израду нацрта закона и других прописа
у области управљања отпадом и посебним токовима отпада; учествује у дефинисању пројеката за управљање отпадом и посебним токовима
отпада и сарађује са међународним и регионалним организацијама у овој области; прати прописе ЕУ из делокруга Одсека; учесвује у раду стручних комисија; развија одрживи систем сталне
помоћи привредним субјектима при спровођењу
прописа из ове области и упутстава за оптималан
начин поступања са посебним токовима отпада;
планира израду и учествује у реализацији пројеката за унапређење подизања административних, техничких и других капацитета запослених
на републичком и локалном нивоу за област
издавања дозвола за управљање отпадом; координира и сарађује са другим органима државне
управе, јединицама локалне самоуправе, научно-истраживачким институцијама, медицинским
установама и невладиним сектором; обавља и
друге послове из делокруга рада Министарства
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

8. Радно место за послове подршке
индустрији у управљању отпадним
водама
Одељење за отпадне воде,
Сектор за управљање отпадом и
отпадним водама, у звању: саветник
2 извршиоца

Опис послова: Припрема стручно-техничке
основе за израду законских, и других прописа,
програмских и стратешких докумената у области
управљања отпадним водама; прати спровођење
прописа ЕУ у области отпадних вода и напредак у процесу придруживања ЕУ; прати развој
савремених стандардних операционих процедура (најбоље доступне технике) и извршавање
обавеза које проистичу из законских и подзаконских прописа, примену најновијих технологија код изградње постројења за пречишћавање
индустријских отпадних вода у вези са прописаним граничним вредностима емисије у воде;
прати развој савремених техника за регулисање
емисије загађујућих материја у воде (у случају
малих загађивача), прати развој најбољих референтних метода за испитивање отпадних вода и
вредновање тих резултата; прати развој одговарајућих поступака за обраду муља из постројења
за пречишћавање технолошких отпадних вода;
прикупља податке о испуштању технолошких
отпадних вода, начину испуштања, количинама

испуштених отпадних вода, пречишћавању и квалитету испуштених отпадних вода, хаваријским
загађењима; развија сарадњу и пружа помоћ
привредним субјектима у погледу спровођења
прописа у области управљања отпадним водама;
сарађује са другим органима државне управе,
научно-истраживачким институцијама и лабораторијама акредитованим за испитивање квалитета отпадних вода; обавља и друге послове из
делокруга рада Министарства по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких 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, положен државни стручни испит, радно искуство у
струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

9. Радно место за процену ризика

Група за процену ризика, Одељење
за административно-правне послове,
процену ризика и стручно усавршавање,
Сектор за надзор и превентивно
деловање у животној средини,
у звању саветник
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми и
успостављању методологије и смерница за израду планова инспекцијског надзора; прати и развија посебне критеријуме за процену ризика из
делокруга надлежности Сектора; врши стручно усавршавање израде планова инспекцијског
надзора на основу анализе стања у области и
процена ризика (израда стратешких, годишњих
и оперативних планова) у Сектору; припрема и
даје предлоге посебних циљева и показатеља
(индикатора) за праћење резултата рада инспекције и сачињава извештаје о раду; припрема и
успоставља процедуре за одређивање приоритета у инспекцијском надзору, процедура за оцену представки којима се иницира инспекцијски
надзор у складу са процењеним ризиком и расположивим капацитетима; обавља активности на
увођењу система управљања квалитетом у Сектору; сачињава месечне, кварталне и годишње
извештаје о раду; обавља и друге послове из
делокруга рада Министарства по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 годинe, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Нови Београд, Ивана Рибара 91.

10. Радно место за правне послове

Одсек за људске ресурсе, Одељење за
правне, кадровске и опште послове,
Одељење за правне, кадровске и опште
послове, Секретаријат Министарства, у
звању самостални саветник
1 извршилац
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Опис послова: Припрема нацрте аката који
се односе на организацију и рад Министарства;
пружа правну помоћ секторима Министарства
у вези са применом прописа државне управе;
израђује предлоге интерних општих и појединачних аката из делокруга Секретаријата; поступа
по захтевима државног правобранилаштва у
вези са судским поступцима из области радног
права и води евиденцију о свим поступцима;
израђује предлоге аката за Владу за постављења
и разрешења лица на функцијама у Министарству, и у органу управе у саставу Министарства
и органима за које је надлежно Министарство;
припрема потребна акта у поступку остваривања
сарадње и на захтев државних и других органа и правних и физичких лица; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање 5 година радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

11. Радно место за поступање
по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја,
заштиту података о личности и
израду плана интегритета
Одсек за опште и правне послове,
Секретаријат Министарства, у звању:
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Врши обраду захтева и према
добијеним подацима од сектора, припрема одговор подносиоцу; обезбеђује увид у документ који
садржи тражену информацију; израђује нацрте
решења којим се одбија захтев за приступ информацијама од јавног значаја, као и нацрте других
управних аката из области слободног приступа
информацијама од јавног значаја; пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових
права утврђених законом; остварује сарадњу са
Повереником за информације од јавног значаја
и заштиту података о личности и Заштитником
грађана; израђује извештаје о спроведеним
поступцима у вези са информацијама од јавног
значаја и заштите података о личности; обавља
послове везане за припрему и спровођење плана
интегритета и учествује у изради аката на имплементацији плана интегритета; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области 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 5 година радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима, кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима, доступна
Бесплатна публикација о запошљавању

су сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција.
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
• 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 (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“
(поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако
увидом у достављени доказ не може потпуно да
оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности организације органа (Закон о
заштити животне средине и Закон о управљању
отпадом) провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон накнадама за коришћење јавних добара) провераваће се
писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне средине и Закон о стратешкој
процени утицаја на животну средину), провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место за познавање страног
језика – Енглески језик – Ниво Б2 - провераваће
се писано (путем теста) или увидом у сертификат
За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину ) провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон о општем
управном поступку ) провераваће се писмено
путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место за познавање страног
језика – Енглески језик – Ниво А2, провераваће
се писано (путем теста) или увидом у сертификат
За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежностии организације органа (Закон о
хемикалијама и Закон о биоцидним производима), провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик – ниво Б2 –
провераваће се писано (путем теста) или увидом
у сертификат.
За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
хемикалијама и Закон о биоцидним производима), провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област
рада – страни језик – Енглески језик, ниво Б2
(провераваће се писменим путем, путем теста).
За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
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заштити животне средине), провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавеза процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину), провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне средине и Закон о управљању
отпадом) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област
рада – страни језик – Енглески језик, ниво Б1
(провера ће се вршити писменим путем, путем
теста).
За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне среднине, Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини
извештаја о извршеним мерењима, Уредба о
граничним вредносима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизања, Уредба о граничним ведностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за
њихово достизање), провераваће се писмено
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон о водама),
провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организацијеоргана (Закон о
управљању отпадом), провераваће се писмено
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору), провераваће се писмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада: послови управљања људским
ресурсима (Радно-правни односи у државним органима; Области управљања људским
ресурсима; анализа посла кадровско планирање, регрутација, селекција, увођење у посао,
стручно усавршавање, развој и инструменти
развоја, оцењивање, награђивање, управљање
каријером).
2. Посебна функционална компетенција из
области рада: студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
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извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку),
провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција из
области рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација),
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности
органа (Закон о заштити животне средине), провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из делокруга
радног места (Закон о доступности информација
од јавног значаја, Закон о заштити података о
личности), провераваће се писмено путем симулације.
Напомена за раднo место у коме је као посебна функционална компетенција наведен страни
језик – Енглески језик: Ако кандидат поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање
страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Осим за радна места где је изричито
наглашено да се провера врши путем теста.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства
заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs.
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 базираног на компетенцијама.
Интервју са Конкурсном комисијом за сва
извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа, провераваће
се путем интервјуа са Конкурсном комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на
писарници Министарства заштите животне средине, 11000 Београд, Омладинских бригада 1, са
назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Никола Живковић, телефон:
011/3131-361, од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства заштите животне средине или у
штампаној верзији на писарници Министарства
заштите животне средине, Београд, Омладинских
бригада 1, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти којима из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал
или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 01.
март 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 –
др. пропис) прописано је, између осталог, да су
органи у обавези да по службеној дужности, када
је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи
на који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
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X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од пет радних дана од дана
пријема обавештења, доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену
адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у
струци из радних места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, подлежу пробном раду од
шест месеци. 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.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 06. децембра 2021. године, о чему
ће кандидати бити обавештени на начин који су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у просторијама Министарства заштите
животне средине, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала министарка заштите
животне средине.
Овај конкурс објављује се на интернет презентацији Министарства заштите животне средине (www.
ekologija.gov.rs) и на огласној табли Министарства
заштите животне средине, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: (www.suk.
gov.rs), на порталу e-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
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“ брoj
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7918/2021 од 27. августа 2021.
године
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се раднo местo попуњава:
Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за послове подршке
унапређењу пословања МСПП,
звање млађи саветник
Група за спровођење програма
финансијске подршке МСПП и
стратешку анализу, Одељење за
политику и програме развоја МСПП,
Сектор за развој малих и средњих
предузећа и предузетништва
1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну подршку у вези
са припремом потребне документације за израду програма подршке МСПП у набавци опреме;
прати реализацију програма подршке МСПП у
набавци опреме и учествује у изради аката;
прикупља релевантне податке у циљу припрема анализа сектору МСПП и учествује у припреми оцене постигнутих резултата спроведених
стратешких мера на сектор МСПП; прикупља
податке и пружа подршку у истраживању ради
праћења спровођења стратешких докумената и
акционих планова за развој МСПП; сарађује са
другим државним органима и институцијама и
агенцијом надлежном за послове развоја предузетништва, ради унапређења пословања МСПП;
обавља и друге послове по налогу Руководиоца
групе.
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 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 једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног
стажа у државним органима; положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Београд, Влајковићева 10.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о
државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у 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.
Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
3. пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о поседовању знања и вештина из 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.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
1. посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писаном симулацијом;
2. посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Уредба о утврђивању програма подршке малим
и средњим предузећима за набавку опреме у
2021. години) – провераваће се писаном симулацијом и
3. посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о буџету Републике Србије
за 2021. годину) – провераваће се писаном симулацијом.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Министарства привреде www.privreda.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за радно место: 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 и
интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
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месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом на адресу Министарство привреде, 11000
Београд, Кнеза Милоша 20 или се предају непосредно на писарницу Министарства привреде,
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком:
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места”.
V Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Драгана Маркићевић и Наташа Стефановић, тел. 011/3642-833, од 10.00 до 13.00
часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs) и Министарства привреде (www.
privreda.gov.rs) и у штампаној верзији на писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша 20,
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.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти којима се доказује на којим пословима, у ком временском периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, у супротном морају
бити преведени и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18)
прописано је, између осталог, да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то
неопходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да кандидат
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства привреде.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива
се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од
22. новембра 2021. године, о чему ће кандидати
бити обавештени на начин који наведу у својим
пријавама. 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
привреде, Кнеза Милоша 20, Београд.

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 нераспоређен.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

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).

Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али је
дужно да га положи у прописаном року. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос
у државном органу. Пробни рад за радни однос
на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на
неодређено време а који нема положен државни

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.

42

| Број 958 | 03.11.2021.

стручни испит, полаже државни стручни испит у
року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју
је именовао министар привреде.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.privreda.gov.rs) и огласној табли
Министарствa привреде, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.
gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
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.

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Треће основно јавно тужилаштво у Београду,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 16.
II Раднo местo које се попуњава:

1. Уписничар

у звању референт
5 извршилаца
Опис послова: Уписничар води уписнике, евидентира кретање предмета, обележава номенклатурне знаке на попису списа уводи и разводи
предмете у уписнику, води регистар уписника,
сређује и архивира завршене предмете, саставља
статистичке прегледе по уписницима и попуњава статистичке упитнике, води одговарајуће доставне књиге и књиге експедиције, врши скенирање предмета за потребе писарнице, обавља и
друге послове по налогу шефа писарнице.
Услови: III и IV степен средње стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компентенције за ово радно место.
III Компетенције: Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на
извршилачка радна места у судовима и јавним
тужилаштвима („Службени гласник Републике
Србије“ број 30/19) у изборном поступку комисија ће проверити:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике
Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним радом
на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симулација).
2. Посебне функционалне компетенције за радно
место записничар:
• административни послови – (писани тест);
• релевантни прописи из делокруга органа: Закон
о државним службеницима, Правилник о управи
у јавним тужилаштвима (писани тест);
• познавање подзаконских аката, интерних
процедура и других аката органа битних за
обављање послова радног места уписничар (разговор са кандидатом).
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3. Понашајне компетенције – провера интервјуом
са дипломираним психологом:
• управљање информацијама,
• управљање задацима и остваривање резултата,
• оријентација ка учењу и променама,
• изградња и одржавање професионалних
односа,
• савесност, посвећеност и интегритет
4. Обавити интервју са кандидатима.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном
конкурсу. База питања биће објављена на интернет страни тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).
Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција,
критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“
број 30/19) комисија ће прихватити одговарајуће
сертификате, потврде или друге доказе о поседовању компетенције дигитална писменост.
IV Место рада: Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 16.
V Адреса на коју се подносе пријаве за сва
радна места: Треће основно јавно тужилаштво
у Београду, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За јавни конкурс уписничар“.
VI Лица задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу: секретар Никола Марковић,
тужилачки помоћник Александар Драгаш, телефон: 011/2018-305.
VII Општи услови за рад на раднoм месту:
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.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
IX Докази које 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 старије 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
oверена 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).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће
се да у року од 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 надресу наведену у огласу.
Бесплатна публикација о запошљавању

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.

порталу е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Трећег основног јавног
тужилаштва у Београду.

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

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Доказе о испуњености услова за запослење који
су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на
конкурс изјасни да за коју од предвиђених могућности се опредељује, да орган прибави податке о
којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по
службеној дужности су: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак;
уверење да није осуђиван; уверење о положеном
правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Трећег основног
јавног тужилаштва у Београду: www.trece.os.jt.rs.
X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено
време.
XI Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном месту
и међу којима се спроводи изборни поступак,
објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу
општих функционалних компетенција конкурсна
комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а
потом и о времену и месту провере понашајних
компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.
НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос
на неодређено време.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Сходно члану 3 Уредбе о државном стручном
испиту кандидат који нема државни стручни
испит а који заснује радни однос на неодређено време дужан је да положи државни стручни
испит.
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 у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање, на

Образац пријаве биће објављен на интернет
страници тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Треће основно јавно тужилаштво у Београду,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 16.
II Раднo местo које се попуњава:

1. Аналитичар за финансијскоматеријалне и рачуноводствене
послове
у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема финансијске податке за регистар запослених, саставља периодне
извештаје по налогу руководиоца службе, помаже у припреми финансијских планова и планова
јавних набавки, врши контролу плата, накнаде
за време одсуствовања са посла, накнаде трошкова за запослене и осталих пословних расхода,
обрађује налоге за службена путовања и води
дневник службених путовања, врши анализу
прихода и расхода средстава за рад тужилаштва,
израђује налоге за плаћања по рачунима, води
регистар депозита новца и предмета, израђује
налоге за исплату свих трошкова поступка који
води тужилаштво (за адвокате, вештаке, тумаче,
државне институције, правна и физичка лица),
реализује налоге, води евиденцију о њиховој
исплати и наплати, доставља потребна обавештења Државном правобранилашту, води евиденције и спроводи сарадњу са осигуравајућим
друштвима, води евиденције инвентара и обавља
и друге послове по налогу шефа рачуноводства
и јавног тужиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно области економске науке на основним
академским студијама у обиму од 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 и најмање три године радног искуства у струци положен државни стручни испит и потребне компентенције за ово радно место.
III Компетенције: Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на
извршилачка радна места у судовима и јавним
тужилаштвима („Службени гласник Републике
Србије“ број 30/19) у изборном поступку комисија ће проверити:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике
Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним радом
на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симулација).
2. Посебне функционалне компетенције за
радно место записничар:
• административни послови – (писани тест);
• релевантни прописи из делокруга органа: Закон
о државним службеницима, Правилник о управи
у јавним тужилаштвима (писани тест);
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• познавање подзаконских аката, интерних
процедура и других аката органа битних за
обављање послова радног места аналитичар
за финансијско-материјалне и рачуноводствене
послове (разговор са кандидатом).
3. Понашајне компетенције – провера
попуњавањем упитника и интервјуом са
дипломираним психологом:
• управљање информацијама,
• управљање задацима и остваривање резултата,
• оријентација ка учењу и променама,
• изградња и одржавање професионалних односа,
• савесност, посвећеност и интегритет.
4. Обавити интервју са кандидатима.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном
конкурсу. База питања биће објављена на интернет страни тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).
Сходно чл. 9 став 4 Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција,
критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“
број 30/19), комисија ће прихватити одговарајуће
сертификате, потврде или друге доказе о поседовању компетенције дигитална писменост.
IV Место рада: Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 16.
V Адреса на коју се подносе пријаве за сва
радна места: Треће основно јавно тужилаштво
у Београду, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За јавни конкурс аналитичар“.
VI Лица задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу: секретар Никола Марковић,
тужилачки помоћник Александар Драгаш, телефон: 011/2018-305.
VII Општи услови за рад на раднoм месту:
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.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
IX Докази које 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 старије 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 oверена 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).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће
се да у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења приложе остале доказе који се при-
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лажу 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 надресу 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 прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење који
су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућности се опредељује, да орган прибави податке о
којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по
службеној дужности су: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак;
уверење да није осуђиван; уверење о положеном
правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Трећег основног
јавног тужилаштва у Београду: www.trece.os.jt.rs.
X Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено
време.
XI Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном месту
и међу којима се спроводи изборни поступак,
објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу
општих функционалних компетенција конкурсна
комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а
потом и о времену и месту провере понашајних
компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.
НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос
на неодређено време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији
биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Сходно члану 3 Уредбе о државном стручном
испиту кандидат који нема државни стручни
испит а који заснује радни однос на неодређено време дужан је да положи државни стручни
испит.

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 у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање, на
порталу е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Трећег основног јавног
тужилаштва у Београду.
Образац пријаве биће објављен на интернет
страници тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).

К РА Г У Ј Е В А Ц
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 2
тел. 034/352-859

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ ЈАВНОМ
ТУЖИЛАШТВУ У КРАГУЈЕВЦУ
Тужилачки помоћник,
тужилачки сарадник
у звању саветника

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за ово
радно место.
Опис послова: Тужилачки помоћник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду
у предметима мање сложености, прати судску
праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по
упутствима јавног тужиоца, односно заменика
јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене Законом и другим прописима.

Записничар

у звању референта
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера, у трајању од три
или четири године, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, положен испит за дактилографа I-а класе,
познавање рада на рачунару и потребне компетенције за ово радно место.
Опис послова: Обавља све дактилографске
послове у предметима додељеним у рад јавном
тужиоцу и заменицима јавног тужиоца, пише
записнике, врши унос текстова по диктату и са
диктафонских трака, сређује списе по одредбама Правилника о управи у јавним тужилаштвима, врши препис текстова и рукописа и израђује
све врсте табела, у сарадњи са корисницима
услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, стара се о чувању
и преносу података, доступности материјала,
исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију
штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу непосредно надређеног.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више оба-
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везних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то: организација
и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног теста); дигитална писменост (провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару); пословна комуникација
(провера ће се вршити писаном симулацијом).
НАПОМЕНА: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару 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 тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложеног доказа одлучити да ли може или не
може да прихвати доказ који је приложен уместо
тестовне провере.
Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу https://kg.vi.jt.rs/.
Провера посебних функционалних компетенција: Након сачињавања 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 тужилачки помоћник, тужилачки сарадник у звању саветника:
Посебна функционална компетенција у области
рада управе у јавном тужилаштву – познавање
прописа из делокруга рада јавног тужилаштва –
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 – разговором са
кандидатом).
Посебна функционална компетенција у области
вештине управљања преткривичним поступком
(провера ће се вршити писаним путем – тестом
и усменим путем – разговором са кандидатом).
Посебна функционална компетенција у области
поседовања знања и вештина за израду нацрта
тужилачких одлука и других аката (провера ће се
вршити писаним путем – тестом и усменим путем
– разговором са кандидатом).
За радно место записничара у звању референта:
Посебна функционална компетенција у области
познавања прописа релевантних за надлежност
и организацију јавног тужилаштва (провера ће се
вршити писаним путем – тестом и усменим путем
– разговором са кандидатом); Положен испит за
дактилографа I-а класе – доказује се уверењем,
сертификатом који се подноси уз пријаву.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и задржавање професионалног односа, савесност, посвећеност и интегритет, и њихову проверу вршиће дипломирани психолог на
основу интервјуа базираног на компетенцијама
и упитника.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
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месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено). Све наведене компетенције комисија
ће проверити у року од 2 месеца, рачунајући од
дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на
интернет страници Вишег јавног тужилаштва у
Крагујевцу https://kg.vi.jt.rs/.
Општи услови за запослење: да је учесник
конкурса држављанин Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да има прописану
стручну спрему и да испуњава услове одређене
Законом прописане Правилником о унутрашњем
уређењу 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 6 месеци
(чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима).
Образац пријаве на конкурс и докази који
се прилажу: Пријава на конкурс подноси се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
страници Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу https: //kg.vi.jt.rs/ или у штампаној верзији
у управи Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу,
Кнеза Михаила 2, канцеларија бр. 67. Образац
пријаве мора бити својеручно потписан. Образац
пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, уз обавезно навођење ЈМБГ
броја, 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 може се поднети путем
поште или непосредно на адресу Вишег јавног
тужилаштва у Крагујевцу, Кнеза Михаила 2. 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
3 дана од дана пријема пријаве, на начин који је
у пријави означио за доставу обавештења.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели.
Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу, Кнеза Михаила 2. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка,
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте, односно адресе и бројеве телефона које су
навели у својим обрасцима пријаве.
Остали докази које 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 РС; уверење
да се против лица не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци); уверење да лице није
осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци
(не старије од 6 месеци); потврда да учеснику
конкурса није престао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из
радног односа, издата од стране државног органа
у коме је учесник конкурса био у радном односу,
у оригиналу или овереној фотокопији (само они
кандидати који су радили у државном органу);

оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема за радно место; сертификат или
други доказ о познавању рада на рачунару; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, (за кандидате који
конкуришу за радно место тужилачког помоћника); оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном испиту за дактилографа I-а класе (за
кандидате који конкуришу за радно место записничара); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство, за кандидате који конкуришу за радно место записничара); оригинал или оверена
фотокопија о положеном државном стручном
испиту (за кандидате који конкуришу за радно
место записничара), 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; 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
државни орган учинити уместо њега.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС бр.
18/2016“) прописано је да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном правосудном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак и уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 месеци. Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву
и сам, 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 прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у Основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама Основних
судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Рок за подношење пријава: износи 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана
када је јавни конкурс оглашен у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве се подносе Вишем јавном
тужилаштву у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Улица кнеза Михаила 2, са назнаком „За јавни конкурс – за извршилачко радно место ___ (навести
назив радног места за које се подноси пријава)“.
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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 компетенција, конкурсна
комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а
потом и о времену и месту провере понашајних
компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Марија Јевтић и Ана Тодоровић, контакт телефон 034/352-859.
Напомена: 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, биће одбачене закључком комисије. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора
бити нострификована. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита за рад у
државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу https://kg.vi.jt.rs/.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована решењем Вишег јавног
тужиоца у Крагујевцу. 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 Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу https:
//kg.vi.jt.rs/, огласној табли Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу, на порталу е-Управе, интернет презентацији и у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”.

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 2
тел. 034/305-250

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
Уписничар, извршилац
у звању референта
УСЛОВИ: средња стручна спрема, четврти степен
стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару, најмање две године радног искуства у струци и потребне компетенције за ово радно место.
Опис послова: Формира списе предмета, врши
попис свих достављених прилога и њихово
дељење; заводи и разводи предмете кроз одговарајући уписник; води одговарајуће књиге и
помоћне књиге; обрађује решене предмете,
лепи их и пописује; врши преглед и евиденти-
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рање комплетираних предмета и доставља их
заменику јавног тужиоца који поступа по предмету; обрађује решене предмете за архиву и
прати рокове чувања архивираних предмета и
по протеку рока за чување обавештава управитеља писарнице; доставља одлуке на експедицију; води евиденцију о кретању предмета;
износи предмете из рокова; разводи решене
предмете; обавља и друге послове по налогу
шефа писарнице.

савесност, посвећеност и интегритет и њихову
проверу вршиће дипломирани психолог или обучени процењивач на основу интервјуа базираног
на компетенцијама или писаним путем.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције и понашајне компетенције и фазе
у којој се спроводи интервју са комисијом.

Интервју са Комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са Комисијом
(усмено).

Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то: организација
и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног теста); дигитална писменост (провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару); пословна комуникација
(провера ће се вршити писменом симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу „Рад на рачунару”), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа одлучити да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо текстовне
провере.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција за радно место уписничар: посебна функционална компетенција у области рада
писарница у јавном тужилаштву – познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију јавног тужилаштва (провера ће се вршити
путем писаног теста и усменим путем – разговором са кандидатом); посебна функционална
компетенција у области рада писарница у јавном тужилаштву – поседовање знања и вештина
потребних за рад на пословном софтверу (провера ће се вршити путем писаног теста и усменим путем – разговором са кандидатом); посебна функционална компетенција у области рада
писарница у јавном тужилаштву – познавање
релевантних прописа из делокруга органа – Правилника о управи у јавном тужилаштву и Закон о
државним службеницима (провера ће се вршити
писаним путем – тест и усменим путем – разговор
са кандидатом).
Време израде писаног задатка не може бити
дуже од једног сата а време за припрему усменог
задатка не можс бити дуже од пола сата.
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
посебних функционалних компетенција, врши се
провера понашајних компетенција.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа;

Након пријема извештаја о резултатима провере
понашајних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се спроводи
Интервју са комисијом

Све наведене компетенције Комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном
конкурсу. База питања биће објављена на интернет страници тужилаштва (https: //kg.ap.jt.rs/
konkursi)
Општи услови за запослење (чл. 45 ст.
1 Закона о државним службеницима):
држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа; да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 месеци; да има прописану стручну
спрему и да испуњава услове одређене законом
и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
Образац пријаве на конкурс, докази који
се прилажу и адреса на коју се подносе
пријаве на јавни конкурс: Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве за извршилачко радно место – уписничар који је доступан
на интернет страници Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу (https: //kg.ap.jt.rs/konkursi)
или у штампаној верзији у Управи тужилаштва,
Кнеза Михаила 2, 34000 Крагујевац. Образац
пријаве мора бити својеручно потписан.
Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања;
телефон, електронску адресу; податке о образовању и положеном државном испиту; податак о
знању рада на рачунару; податак о знању страног језика; додатне едукације; радно искуство;
посебне услове; добровољно дату изјаву о припадности националној мањини; посебне изјаве
од значаја за учешће у конкурсним поступцима у
државним органима.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу: Апелационо
јавно тужилаштво у Крагујевцу, Кнеза Михаила
2, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на
јавни конкурс“.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве на
начин на који је у пријавио назначио доставу
обавештења.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе или бројеви телефона или имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве. Провера свих компетенција
ће се обавити у Апелационом јавном тужилаштву
у Крагујевцу, Кнеза Михаила 2, 34000 Крагујевац.
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Администрација и управа

Остали 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;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старији од 6 месеци); потврда да
кандидату није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у
државном органу); оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверене фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство); уверење о
положеном државном струшном сипиту за рад у
државним органима. Кандидати без положенм
државног стручног испита за рад у државним
органима примају 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).
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник Републике Србије”
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којим се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државног стручног испита
за рад у државним органима, уверење да кандидат није осуђиван казану затвора од најмање
6 месеце.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која
представља саставни део образца пријаве на
конкурс за радно место којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам.
Државни службеник који се пријављује иа јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решсње о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и само у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
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.

Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана од
дана оглашавања јавног конкурса у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном месту
и међу којима се спроводи изборни поступак,
објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидати који успешно заврше писмену проверу
општих функционалних компетенција конкурсна
комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а
потом и о времену и месту провере понашајних
компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Марија Страценски, административно-технички секретар у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском
језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени
од стране овлашћеног судског тумача. Диплома
којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене закључком
комисије. Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од шест
месеци. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа. Кандидати без положенм државног стручног
испита за рад у државним органима примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита. Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих и посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Апелационом
јавном тужилаштву у Крагујевцу, (https: //kg.ap.
jt.rs/konkursi/).
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 граматичном роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу (https: //kg.ap.jt.rs/konkursi), на порталу
е-Управе, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, на огласној табли, интернет презентацији и публикацији „Послови“ НСЗ.
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ВИШИ СУД У ПИРОТУ

18300 Пирот, Српских владара 126а

Судијски помоћник
виши судијски сарадник

звање самостални саветник
Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за
публиковање, узима на записник тужбе, предлоге
и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије
друге стручне послове и друге послове по налогу
председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит и најмање две године радног
искуства у правној струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад
за ово 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, даје обавештење
странкама, стара се о чувању предмета у архиви
у складу са Судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета, води главну
књигу архиве, води књигу издати и 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 председника суда и управитеља писарнице.
Услови: IV степен стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера; положен државни стручни испит; најмање две године радног
искуства у струци и потребне компетенције за
рад за ово радно место.

Записничар

звање референт

Докази се достављају на адресу: Апелационо
јавно тужилаштво у Крагујевцу, Кнеза Михаила 2,
34000 Крагујевац, са назнаком „Јавни конкурс за
попуну извршилачког радног места уписничар”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао).

ПИРОТ

Посао се не чека,
посао се тражи

Опис послова: по годишњем распореду послова
обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по
диктату и са диктафонских трака, врши препис
текстова и рукописа и израђује све врсте табела,
у сарадњи са 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
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евиденцију о свом раду, ради и друге послове по
налогу председника суда, судије или секретара
суда.
Услови: III или IV степен стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера;
најмање две године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; положен испит
за дактилографа IА или IБ класе и потребне компетенције за рад на ово радно место.

Финансијско пословање
звање референт

Опис послова: врши обрачун плате, обрачун
накнаде и других личних примања судија и судског особља, саставља исплатне листе, саставља
обрасце за статистику о личним примањима и
стара се о благовременој достави истих надлежним заводима за статистику, саставља образац
за пензијско-инвалидско осигурање о часовима рада и личним примањима судија и судског
особља за пословну годину, води благајнички
дневник редовног рачуна и рачуна судског депозита, води картице основних средстава, ситног
инвентара и дневник потрошног материјала,
врши књижење насталих пословних промена,
врши обрачун амортизације и ревалоризације
основних средстава, води дневник и картице
судских такси и новчаних казни, води евиденцију и пословне књиге судског депозита, помаже приликом јавних навбавки и обавља и друге
послове по налогу шефа рачуноводства и председника суда.
Услови: IV степен стручне спреме економског
смера, две године радног искуства, положен
државни стручни испит и потребне компетенције
за ово радно место.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у којима се проверавају: опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са Комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем –
тест). Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања (у којој су обележени
и тачни одговори), која је објављена на интернет
презентацији Вишег суда у Пироту.
- Дигитална писменост (провера ће се вршити
решавањем задатака практичним радом на рачунару). Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе задатака која је објављена
на интернет презентацији Вишег суда у Пироту.
- Пословна комуникација (провера ће се вршити
писменом симулацијом). Кандидати ће решавати
тест из постављених задатака који ће бити слични задацима објављеним на интернет презентацији Вишег суда у Пироту.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о поседовању знања
и вештина из наведених области на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања компетенције „дигитална писменост”,
неопходно је да уз пријавни обаразац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару),
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може
или не може да прихвати доказ који је приложен
уместо тестовне провере, односно комисија може
одлучити да се кандидату ипак изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање
ове компетенције на нивоу који је неопходан за
обављање послова на радном месту.
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Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Међу кандидатима врши се провера
посебних функционалних компетенција и то:
1. За радно место судијски помоћник –
виши судијски сарадник:
Посебна функционална компетенција – познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се
вршити писаним путем – тест.
Посебна функционална компетенција – поседовање знања и вештина за израду нацрта судских
одлука и других аката – провера ће се вршити
усменим путем – разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција – вештине
презентације, вештине управљања поступком и
вештине извештавања у предметима – провера
ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Свако брисање или исправка датог
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се
кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће удаљити кандидата са теста.
У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста је 45 (четрдесет
пет) минута. Материјал за припрему кандидата
може се наћи на интернет презентацији суда.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка
који је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 30 (тридесет)
минута.
2. За радно место уписничар:
Посебна функционална компетенција: познавање
прописа (Закон о државним службеницима и Судски пословник) – провера ће се вршити писаним
путем – тест.
Посебне функционалне компетенције у области
познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурурања података у базама података,
израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција и методе вођења интерних и
доставних књига и знање и вештине потребне за
рад на пословном софтверу за управљање предметима – провера ће се вршити усменим путем
– разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Свако брисање или исправка датог
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се
кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће удаљити кандидата са теста.
У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста је 45 (четрдест
пет) минута. Материјал за припрему кандидата
може се наћи на интернет презентацији суда.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка
који је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 30 (тридесет)
минута.
3. За радно место записничар:
Посебна функционална компетенција: познавање
прописа (Закон о државним службеницима и Судски пословник) – провера ће се вршити писаним
путем – тест.
Посебна функционална 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.
Посебна функционална компетенција – поседовања знања и вештина припреме материјала и
вођење записника провераваће се усменим путем
– разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Свако брисање или исправка датог
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се
кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће удаљити кандидата са теста.
У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста је 45 (четрдест
пет) минута. Материјал за припрему кандидата
може се наћи на интернет презентацији суда.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка
који је типичан за обављање послова на радном
месту записничар. Време за припрему задатка је
30 (тридесет) минута.
4. За радно место за финансијско пословање:
Посебна функционална компетенција: познавање
прописа (Закон о државним службеницима и Судски пословник) – провера ће се вршити писаним
путем – тест.
Посебна функционална компетенција – познавање метода вођења интерних књига – провера
ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција – познавање буџетског система Републике Србије – провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Свако брисање или исправка датог
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се
кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће удаљити кандидата са теста. У
том случају сматра се да кандидат није положио
тест. Време за израду теста је 45 (четрдесет пет)
минута. Материјал за припрему кандидата може
се наћи на интернет презентацији суда. Разговор
са кандидатом захтева да се у усменом облику да
предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова радног места. Време за
припрему задатка је 30 (тридесет) минута.
3. Провера понашајних компетенција: Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа и савесност, посвећеност и интегритет,
вршиће се од стране дипломираног психолога.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на свим
радним местима и прихватања вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
Врста радних односа и место рада: За сва
радна места радни однос се заснива на неодређено време у Вишем суду у Пироту, Српских владара 126а.
Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса није
раније престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа; да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
Датум оглашавања и рок за подношење
пријава на конкурс: Датум оглашавања:
03.11.2021. године.
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Јавни конкурс је оглашен на огласној табли
Вишег суда у Пироту, на интернет презентацији
Вишег суда у Пироту, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови”. Последњи дан за
предају пријава је 12.11.2021. године.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Вишег
суда у Пироту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац
пријаве подноси се непосредно у Вишем суду у
Пироту, улица Српских владара 126а, канцеларија бр. 2 или путем поште на исту адресу са
назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – назив радног
места”.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу 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.
Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом:
- биографија са потврдом о досадашњем радном
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверење о
држављанству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
- за радно место судијски помоћник – виши
судијски сарадник у звању самостални саветник:
оригинал или оверена фотокопија уверење о
положеном правосудном испиту;
- потврда 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;
- оригинал уверење да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање 6
(шест) месеци, издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не старије од шест месеци;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном испиту за дактилографа 1А или 1Б
класе, за радно место записничара.
- Образац 1 или 1а – изјава у којој се учесник
конкурса опредељује да ли ће сам доставити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо
њих.
Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”
бр. 18/2016) прописано је између осталог да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којим се води
службена евиденција када је то неопходно за
Бесплатна публикација о запошљавању

одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о
чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
правосудном испиту и уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест)
месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 1а) којом се опредељује заједну од
две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Обрасци 1 или 1а могу
се преузети на интернет презентацији Вишег
суда у Пироту у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе.
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 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).
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.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5
(пет) радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се предају непосредно на
напред наведену адресу суда или се достављају
путем поште са назнаком „За јавни конкурс”.
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 у просторијама Вишег суда у Пироту, Српских владара 126а.
Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или е-маил
адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Изборни поступак ће започети по истеку рока за
подношење пријава.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Бранимирка Митровић, секретар суда,
контакт телефон: 010/312-442.

НАПОМЕНЕ: 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 и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)
прописано је, између осталог, даје 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).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве комисија ће одбацити
решењем.
Као државни службеник може да се запосли и
лице које нема положен државни стручни испит,
али је дужно да га положи у прописаном року.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу.
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.
Јавни конкурс спроводи комисија именована
одлуком председника Вишег суда у Пироту. Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев
учесника. Виши суд у Пироту не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере,
националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на огласној табли Вишег
суда у Пироту, на интернет презентацији Вишег
суда у Пироту, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе,
интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна места,
може се преузети на званичној интернет презентацији Вишег суда у Пироту: www.pi.vi.sud.rs.

ПОЖ АРEВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 114

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: високо
образовање: на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; радно
искуство од четири године на руководећим местима; познавање рада на рачунару, знање најмање једног страног језика. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве се достављају
Управном одбору Туристичке организације Кучево, на адресу: Светог Саве 114, 12240 Кучево.
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ПРИЈЕПОЉЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и
члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“,
бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе.
Место рада: Полицијска управа у Пријепољу,
Душана Дучића 1, 31300 Пријепоље.
Радно место које се попуњава:

Виши службеник за радне односе I

Група за људске ресурсе Полицијске
управе у Пријепољу, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.28.3 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарство унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа: Радни однос на неодређено време или на одређено време у
својству приправника.
Опис послова:
Обавља послове који нису рутински и који подразумевају шири спектар јасно описаних задатака
и решавање сличних проблема који се спроводе применом утврђених процедура, упутстава и
метода рада:
• израђује решења и друга акта из области остваривања права и обавеза проистеклих из радног
односа;
• прати прописе, судске праксе и правна мишљења, а ради усклађивања аката из делокруга
рада са истим;
• прикупља и архивира документацију везану за
кадровска и статусна питања запослених;
• уноси све промене у кадровску евиденцију
запослених у Министарству;
• даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у
области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
• припрема податке неопходне за израду нацрта
и предлога прописа и општих аката из делокруга
рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и
стратешких докумената из делокруга рада;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима,
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови: стечено више образовање по Закону о
вишој школи у трајању од најмање 2 године или
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високо образовање стечено на студијама првог
степена - основне академске студије или основне
струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова
из научних области у оквиру образовно-научних
поља друштвено-хуманистичке науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне или трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације;
• техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• психолошки захтеви и базичне компетенције –
стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом;
• здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи;
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• знање из области рада на радном месту, у складу са описом радног места;
• познавање Закона о полицији у области људских ресурса, Закона о општем управном поступку, Закона о државним службеницима;
• активно коришћење информационих технологија.
Датум оглашавања: 28.10.2021. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Полицијске управе у Пријепољу, у
дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурс
у дневном листу „Политика“ и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Група за људске ресурсе
Полицијске управе у Пријепољу, Душана Дучића
1, 31300 Пријепоље (писарница Полицијске управе у Пријепољу или путем поште), са назнаком
– “За јавни конкурс за радно место службеник за
оперативно-техничке послове I у Групи за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, редни број 08.28.3“.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Милица Јоксимовић, 033/711-946
локал 139, у периоду од 12.00 до 13.00 часова,
сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);

• оригинал уверења основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (са
датумом издавања не старијим од шест месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода
из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство), уколико кандидат исто
поседује;
• оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању
и посебним областима знања (уколико кандидат
усто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање
једну годину непрекидно пре дана подношења
пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
15.11.2021. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно
обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије и уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије –
најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16
и 95/18-аутентично тумачење), прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности:
да Министарство прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију, у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
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Администрација и управа

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.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и
члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“,
бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе
Место рада: Полицијска управа у Пријепољу,
Душана Дучића 1, 31300 Пријепоље.
Радно место које се попуњава:

Службеник за оперативно-техничке
послове I
Група за људске ресурсе Полицијске
управе у Пријепољу, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.28.6 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа: Радни однос на неодређено време или на одређено време у својству
приправника.
Опис послова:
• обавља пријем, евидентирање, задужење и
експедицију службене поште и документације, у
складу са начелима канцеларијског пословања;
• обавља послове фотокопирања и брине о
исправном функционисању свих техничких
уређаја који се користе у раду;
• стара се о роковима чувања документације и
роковима за обраду предмета;
• обавља дактилографске послове и врши умножавање материјала;
• врши израду службених аката, забелешки,
писама и дописа и адресирање службене поште;
• по потреби присуствује састанцима и води
записник или пише службену белешку са састанка;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у
области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: стечено средње образовање. Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова.
Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације;
• техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• психолошки захтеви и базичне компетенције –
стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом;
• здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи;
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• познавање правних прописа у складу са описом
посла радног места,
• знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места,
• активно коришћење информационих технологија.
Датум оглашавања: 28.10.2021. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Полицијске управе у Пријепољу, у
дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса
у дневном листу „Политика“ и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Група за људске ресурсе
Полицијске управе у Пријепољу, Улица Душана
Дучића 1, 31300 Пријепоље (писарница Полицијске управе у Пријепољу или путем поште),
са назнаком – „За јавни конкурс за радно место
службеник за оперативно-техничке послове I,
Група за људске ресурсе Полицијске управе у
Пријепољу, редни број 08.28.6“.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Сања Полић, 033/711-946 локал 139,
у периоду од 12.00 до 13.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
• оригинал уверења основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (са
датумом издавања не старијим од шест месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода
из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство), уколико кандидат исто
поседује;

• оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању
и посебним областима знања (уколико кандидат
усто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање
једну годину непрекидно пре дана подношења
пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
15.11.2021. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно
обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије и уверење Основног и Вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије –
најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16
и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности:
да Министарство прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију, у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

03.11.2021. | Број 958 |
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„ECOENERGY 2018“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
РУМА

Крагујевац
тел. 062/8270-171
e-mail: ecoenergykg@gmail.com

1. Виши тужилачки помоћник у
звању самосталног саветника

Сервисер грејања

тел. 022/470-148

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

2. Уписничар у звању референта
УСЛОВИ: четврти степен средње школске спреме
друштвеног, природног или техничког смера, две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компентенције за
овог радно место.
ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати опште
услове предвиђене чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима. Уз пријаву за оглашена радна места, кандидати треба да доставе оригинал
или оверене фотокопије: уверење о држављанству извод из матичне књиге рођених, диплому о
стручној спреми, уверење основног и вишег суда
да кандидат није под истрагом и да против њега
није подигнута оптужница, потврду о положеном
стручном испиту и лекарско уверење о општој
здравственој способности доставиће кандидати
који буду изабрани (изабрани кандидати). Пријаве са кратком биографијом подносе се у року од
8 дана од дана објављивања у Националној служби за запошљавање у Руми, на адресу: Основно
јавно тужилаштво у Руми, Железничка 10, 22400
Рума, са назнаком: “За конкурсну комисију” или
лично у канцеларији број 28 овог тужилаштва.
Телефон за обавештења: 022/470-148, Дубравка Шарац, административно-технички секретар
Тужилаштва. Непотпуне, недопуштене, неблаговремене и неразумљиве пријаве конкурсна комисија ће одбацити.

Трговина и услуге
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ
АКТИВНОСТИ „СУПЕР МАМА“
Крагујевац
e-mail: supermamakg@gmail.com

Чување деце – дадиља

привремено-повремено послови или
на одређено време 12 месеци
30 извршилаца
УСЛОВИ: од IV до VI нивоа квалификације, без
обзира на занимање; радно искуство није неопходно. Предвиђен пробни рад.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на
e-mail: supermamakg@gmail.com, најкасније до
22.11.2021.
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11000 Београд
Маршала Толбухина 22
тел. 065/8501-507

Роштиљџија
2 извршиоца

пробни рад три месеца

Помоћни радник у кухињи

Опис послова: сервисирање котлова и камина на
пелет.
УСЛОВИ: од III до IV нивоа квалификације, смер
монтер грејне и расхладне технике, водоинсталатер или било које друго занимање енергетског
смера; радно искуство није неопходно; возачка
дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати
своју радну биографију треба да доставе послодавцу на e-mail: ecoenergykg@gmail.com или могу
да се јаве на контакт телефон: 062/8270-171,
најкасније до 15.11.2021.

holyGhost DOO
Дејана Недучић

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Радно место је на Савском венцу.

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

Благајник
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању економске струке или средње
образовање у трогодишњем трајању природне
или техничке струке.

Панчево
Доситеја Обрадовића 19

Шивач

3 извршиоца
Кандидати треба да се јаве на број телефона:
063/284-493.

ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И
СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
„ПЦ ЦЕНТАР“ ДОО

EMPERO LINE
Врчин, Булевар револуције 22в
тел. 064/8761-028
e-mail: ivan.dautovic@emperoline.com

Шивач текстила
10 извршилаца

Београд – Палилула
Вишњичка 49Б
тел. 064/9829-980
e-mail: radisav.p@pccentar.com

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. За кандидате без радног искуства организована је плаћена
обука од месец дана.

„GLOBAL PROTECT SERVICE“ DOO

Продавац техничке робе
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен минимум III степен стручне
спреме, без обзира на радно искуство; енглески
језик – почетни ниво. Слање пријаве за посао
мејлом: radisav.p@pccentar.com.

„BIDOK TEX” DOO

Београд
Вождовац, Беранска 2в
тел. 065/3322-278

Радник обезбеђења
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме; радник
обезбеђења са лиценцом; лиценца за вршење
основних послова обезбеђења са и без оружја;
радно искуство 3 месеца. Рад у сменама. Кандидати треба да се јављају на контакт телефон:
065/3322-278. Трајање конкурса: 05.11.2021.

11070 Нови Београд
Душана Вукасовића 76/5
тел. 062/202-072

Комерцијалиста

пробни рад 1 месец

MI AMOR BY LUKA
BEAUTY CENTAR

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у
било којем занимању, радно искуство 2 године,
познавање рада на рачунару (MS Office), возачка
дозвола Б категорије.

11000 Београд
Булевар ослобођења 20в

Шивач

Мушко-женски фризер

5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци.

Помоћник у кројачници

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство 3 године.

Маникир-педикир

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

Посао се не чека, посао се тражи
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„MDM PRODUCTION“ DOO

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство 1 година.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на контакт
телефон: 063/7337-332. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана оглашавања.
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ОБУЋАРСКА РАДЊА
„LUMI-LINE”
31243 Мокра Гора
Кршање 76

Трговац у производњи обуће

на одређено време за рад у Нишу
2 извршиоца
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; предност имају особе са радним искуством. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу:
office@lumiline.rs.

ЗТУР „НАНА ПРОМ”
31000 Ужице
Норвешких интернираца бб.
тел. 060/3001835

Конобар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, конобар.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
телефон: 060/3001-835, Јелица Павловић.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

3) Доктор медицине у хитној
медицинској помоћи

у Одељењу хитне медицинске помоћи,
на одређено време ради замене доктора
медицине на специјализацији,
до његовог повратка

у Одељењу хитне медицинске помоћи,
на одређено време због повећаног
обима посла, на период од 3 месеца
2 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.

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б
категорије; испуњеност здравствених услова за
рад возача професионалаца.

4) Доктор медицине изабрани лекар

у Одељењу за здравствену заштиту деце
и школске деце, на одређено време
ради замене доктора медицине на
специјализацији, до његовог повратка
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.

5) Технички секретар

37220 Брус
Краља Петра I 9

у Одсеку за правне и опште послове, на
одређено време због повећаног обима
посла на период од 4 месеца

1) Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу – доктор
медицине изабрани лекар

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
рачунару, знање страног језика.

у Одељењу за здравствену заштиту деце
и школске деце, на одређено време ради
замене запослене која је привремено
спречена за рад, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге
трећег детета
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; за доктора медицине специјалисту – изабрани лекар за децу: стручни испит,
лиценца, специјалистички испит, најамање три
године и шест месеци радног искуства у звању
доктор медицине; за доктора медицине – изабрани лекар: стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

2) Доктор медицине специјалиста
– доктор медицине у хитној
медицинској помоћи

у Одељењу хитне медицинске помоћи,
на одређено време ради замене
запосленог, тј. до његовог повратка са
боловања, а најкасније до 31.12.2021.
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; за доктора медицине специјалисту у хитној
медицинској помоћи: стручни испит, лиценца,
специјалистички испит, најамање три године и
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине; за доктора медицине у хитној медицинској помоћи: стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Бесплатна публикација о запошљавању

9) Возач у хитној
медицинској помоћи

6) Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

у Одсеку за економско-финансијске и
књиговодствене послове, на одређено
време због повећаног обима посла, на
период од 4 месеца
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада
на рачунару.

7) Виша медицинска сестра за
поливалентну патронажу

у Одсеку за превентиву са
поливалентном патронажом,
на одређено време због повећаног
обима посла до 31.12.2021.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца; возачка дозвола Б категорије.

8) Медицинска сестра – техничар
за кућно лечење

10) Спремачица просторија у којима
се пружају здравствене услуге
у Одељању за техничке и друге сличне
послове, на одређено време
због повећаног обима посла,
на период од 4 месеца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву на
оглас достављају и: кратку биографију са фотокопијом докумената о испуњености услова, у зависности од тражених услова за радно место: доказ о
завршеном образовању; доказ о стручном испиту,
доказ о специјалистичком испиту, лиценцу; доказ
о радном искуству (фотокопије уговора о стручном усавршавању – обављању приправничког
стажа или фотокопију уговора о раду или потврду
послодавца о стеченом радном искуству); доказ о
испуњености здравствених услова, доказ о познавању рада на рачунару, доказ о знању страног
језика. Документа којима се доказује испуњеност
услова са кратком биографијом доставити лично
или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља
Петра I број 9 Брус, са назнаком „Пријава по огласу за заснивање радног односа за радно место
____ (навести назив радног места)”, 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.

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

Виши радиолошки техничар

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

у Одсеку за кућно лечење и здравствену
негу, на одређено време због повећаног
обима посла до 31.12.2021.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању медицинске сестре – техничара; возачка
дозвола Б категорије.
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
„МОЈА ЗУБАРКА“
21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 38

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра, медицинска сестра; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook). Јављање кандидата на контакт телефон: 065/9822-752.

Хигијеничар/ка
УСЛОВИ: Рад у сменама. Јављање кандидата на
контакт телефон: 065/9822-752.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Радиолошки техничар

на одређено време, за рад у Одељењу
за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: 1) завршена виша медицинска школа
радиолошког смера, 2) положен стручни испит,
3) лиценца. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
копију / очитану личну карту, копију лиценце.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
путем поште или лично предати на писарницу
Дома здравља Шид.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

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

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

Специјалиста педијатар, на
пословима доктора медицине –
специјалиста изабрани лекар за децу
у Служби за здравствену заштиту
предшколске деце, Одељење службе за
здравствену заштиту предшколске деце,
Огранак Бресница

УСЛОВИ: високо образовање – VII/2 степен
стручне спреме: на интегрисаним академским
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студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника; на основним
студијама у трајању од најмање пет година по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине у
складу са Правилником о специјализацијама и
ужим специјализацијама здравствених радника
и здравствених сарадника; положен специјалистички испит из педијатрије; лиценца или решење
о упису у комору; стручни испит; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

„Послови” Националне службе за запошљавање
и порталу Министарства здравља РС. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу или на e-mail:
pravno@dzzagubica.rs. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање. Како достављену
документацију подносилаца молби на објављене
конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће саопштена изабраном кандидату.

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци, и то: пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона; диплому или уверење
о завршеном медицинском факултету; диплому
или уверење о положеном специјалистичком
испиту из педијатрије; уверења о положеном
стручном испиту; лиценцу; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); уверење о држављанству РС; фотокопију
личне карте или очитану личну карту. Приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Кандидати који
испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
По завршетку огласа предата документа се неће
враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/323087. Пријаве се подносе лично или путем поште
на горенаведену адресу.

са скраћеним радним временом,
у Служби за стоматолошку здравствену
заштиту, Одсек дечје и превентивне
стоматологије
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла, за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслог
становништва са кућним лечењем
и медицинском негом, хитном
медицинском помоћи, поливалентном
патронажном службом
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидати морају испуњавати и следеће
посебне услове: високо образовање медицинске
струке: 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. Уз пријаву
се подноси: фотокопија дипломе о завршеном
високом образовању медицинске струке (звање
доктор медицине); фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија извода из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); оверена фотокопија лиценце
или решења о издавању лиценце Лекарске коморе Србије; кандидати који имају радно искуство
потребно је да доставе доказ/потврду о радном/
волонтерском стажу у струци; потпуна лична и
радна биографија са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/563-517

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 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 стоматологије.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са одсеком
превентивне здравствене заштите
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању медицинске сестре – техничара.

Лабораторијски техничар

са скраћеним радним временом, за рад
у Служби за лабораторијску делатност
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца; најање шест месеци радног искуства у
звању лабораторијски техничар.

Перач лабораторијског посуђа

са скраћеним радним временом, за рад
у Служби за лабораторијску делатност
УСЛОВИ: основно образовање
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење
о држављанству, диплому или уверење о завршеном стоматолошком факултету или завршеној средњој медицинској школи или завршеној
средњој школи за лаборанта или завршеној
основној школи (у зависности за које радно место
се подноси пријава на конкурс), уверење о положеном стручном испиту (за докторе стоматологије, медицинску сестру/техничара, лабораторијског техничара), лиценцу односно одобрење
за самосталан рад у струци (за доктора стоматологије, медицинску сестру/техничара, лабораторијског техничара), доказ да кандидат има
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора стоматологије, доказ да кандидат има
најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре / техничара, доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у
звању лабораторијског техничара. Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља
Параћин. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
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се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу Дома здравља Параћин или
послати на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава за конкурс за радно место _____ (навести назив радног места за које се конкурише“.
Докази о испуњености услова за заснивање радног односа подносе се у оригиналу или копијама
овереним код јавног бележника / нотара. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике
Србије и листу „Послови”. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон 035/563-517.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

на одређено време због
повећаног обима посла
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује
и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, прати здравствено стање становништва
на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за
здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним
појединцима и организацијама у заједници; ради
у превентивним саветовалиштима; организује
и спроводи прописане систематске, циљане и
скрининг прегледе; организује и спроводи мере
на очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног
лица, указује хитну медицинску помоћ, упућује
осигурано лице на амбулантно-специјалистичке
прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво, одређује врсту и дужину кућног
лечења и прати његово спровођење, прописује
лекове и медицинска средства, као и одређене
врсте медицинско-техничких помагала, сарађује
са Поливалентном патронажном службом, спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља, учествује у изради и евалуацији плана
рада у својој служби, води прописану медицинску документацију и евиденцију, одређује дужину
привремене спречености за рад због болести или
повреде осигураника, шаље на процену здравственог стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности, по потреби
иде у кућне посете.
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;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; рад на рачунару. Уз пријаву
поднети: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену копију дипломе медицинског
факултета или уверења о завршеном медицинБесплатна публикација о запошљавању

ском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену
копију лиценце и решење о упису у лекарску
комору, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Оригинали или оверене фотокопије уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе.

Магационер

на одређено време због
повећаног обима посла
Опис посла: прима и складишти робу у магацин; издаје робу из магацина; чува, класификује
и евидентира робу; контролише стање залиха
складиштене робе; учествује у изради планова
набавки ради попуњавања магацина; наручује
робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са
материјалним књиговодством; води прописану
документацију за правилно и уредно магацинско
пословање; врши сравњивање стања магацина
са књиговодственом аналитиком; одговара за
хигијену магацинског простора и целокупну робу
у магацину и рокове њене употребе.
УСЛОВИ: средње образовање; без радног искуства; рад на рачунару и поседовање возачке
дозболе Б категорије. Уз пријаву поднети краћу
биографију са адресом и контакт телефоном,
фотокопију возачке дозволе, оверену копију
дипломе о завршеном средњем образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Оригинали
или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју
бити старији од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврху избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу ДЗ Петровац на Млави, са
назнаком: „Оглас – за пријем у радни однос под
редним бројем 1 или 2”. Непотпуне, неблаговремене и преурањене пријаве неће се узети у
разматрање. Трајање конкурса је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Услови рада:
предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома
здравља Петровац на Млави и осталим општим
актима.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
1140 0 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на: интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; стручни испит, лиценца.
Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
појединца ипородице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, пра-

ти здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене
статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање,
спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним
саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
учествује у посебним програмима (вакцинација,
мере у току епидемија и масовних несрећа, мере
за рано откривање болести); обавља прегледе и
упућује на даљу дијагностику и специјалистичке
прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљењеи предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за рад
због болести или повреде; прописује лекове и
медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и
упућује на оцену радне способности, иде у кућне
посете у оквиру теренског рада; у случају потребе збрињава пацијенте на месту повређивања,
односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, и
ако је потребно прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултације са
другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима.
ОСТАЛО: Кандидати за радно место уз пријаву
достављају: кратку биографију, диплому о завршеном медицинском факултету, доказ о положеном стручном испиту, оригинал или фотокопију
лиценце. Пријаве се достављају на адресу: Дом
здравља Младеновац, Краљице Марије 15, са
назнаком „Пријава на конкурс – не отварати”, у
року од 8 дана од дана објављивања у званичној публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Обавештења на тел.
011/8241-508.

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

Оглас објављен 06.10.2021. године, у публикацији „Послови“ поништава се за радно место:
медицинска сестра – техничар на интензивној
нези нивоа 3, на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, Одељење
хируршког интензивног лечења. У осталом делу
текст огласа остаје непромењен.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
Београд
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине специјалиста у
микробиолошкој дијагностици

у Служби за лабораторијску
дијагностику, Заједничке медицинске
делатности, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ висока стручна спрема – завршен медицински факултет, положен стручни испит по
завршеном факултету, положен специјалистички
испит из области микробиологије и паразитологије/медицинске микробиологије, радно искуство у области конкурса. Уз пријаву на конкурс
за заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна
лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да
је здравствено способан за тражене послове и
да се против њега не води кривични поступак,
својеручно потписана, диплома о завршеном
медицинском факултету, уверење о положеном
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стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или
фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидати су дужни да
доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се против њих не
води кривични поступак (уверење издаје суд),
оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценца или решење о
упису у Лекарску комору Србије, оверену фотокопија уверења о држављанству, фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун
у затвореној коверти са назнаком: „За јавни
оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“, са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080
Београд. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објаве огласа на веб-страници Министарства здравља РС. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
Кандидати који не буду изабрани документацију
могу преузети на писарници Клиничко болничког
центра Земун.

кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном
стручном испиту, лиценца или решење о упису
у Лекарску комору Србије, оверену фотокопија
уверења о држављанству, фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у
затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас
за пријем у радни однос на неодређено време“,
са навођењем радног места за које конкуришу
лично или путем поште на адресу: Клиничко
болнички центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објаве огласа на веб-страници
Министарства здравља РС. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани, документацију могу преузети на писарници Клиничко
болничког центра Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по
завршеном медицинском факултету, положен
специјалистички испит из области педијатрије,
радно искуство у болничком раду у области
конкурса. Уз пријаву на конкурс за заснивање
радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно
потписана, диплома о завршеном медицинском
факултету, уверење о положеном стручном
испиту, уверење о положеном специјалистичком
испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ
о радном искуству након положеног стручног
испита (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице или уверење о радном стажу
из ПИО Фонда). Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води
кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном
стручном испиту, лиценца или решење о упису
у Лекарску комору Србије, оверена фотокопија
уверења о држављанству, фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом

Београд
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине специјалиста у
операционим салама

у Служби анестезиологије са
реаниматологијом и терапијом бола,
Заједничке медицинске делатности
УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по
завршеном медицинском факултету, положен
специјалистички испит из области анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије,
радно искуство у клиничком раду у области
конкурса. Уз пријаву на конкурс за заснивање
радног односа, прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно
потписана, диплома о завршеном медицинском
факултету, уверење о положеном стручном
испиту, уверење о положеном специјалистичком
испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ
о радном искуству након положеног стручног
испита (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице или уверење о радном стажу
из ПИО Фонда). Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води
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КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН

на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне
послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти
са назнаком “За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време”, са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем
поште на адресу: Клиничко болнички центар
Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објаве огласа на веб-страници Министарства
здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати
који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра
Земун.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра
техничар општег смера на
осталим болничким одељењима
пробни рад шест месеци
5 извршилаца

Медицинска сестра
техничар општег смера на
осталим болничким одељењима

Београд
11080 Земун, Вукова 9

на одређено време до повратка
привремено одсутног радника,
пробни рад шест месеци

Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
у Болници за педијатрију

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са
просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење,
доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
фотокопију личне карте или очитану личну карту
(уколико лична карта поседује чип), биографију,
са адресом и контакт телефоном. Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а
приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа.

Ватрогасац

пробни рад шест месеци
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи (са просечном оценом), оверен
препис или фотокопију дипломе/сертификата о
положеном стручном испиту из противпожарне
заштите, потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
фотокопију личне карте или очитану личну карту
(уколико лична карта поседује чип), фотокопију
возачке дозволе или очитану возачку дозволу,
биографију, са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пожељно је претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Пријаве са непотпуном
документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи
избор ће бити позвани на разговор.
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КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
Београд
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине
УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по
завршеном медицинском факултету, радно искуство у клиничком раду у области конкурса. Уз
пријаву на конкурс за заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа
документа: потпуна лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном, мејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома
о завршеном медицинском факултету, уверење
о положеном стручном испиту, лиценца или
решење о упису у Лекарску комору Србије, извод
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству након
положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидати су
дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос, уверење да се против њих
не води кривични поступак (уверење издаје суд),
оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценца или решење о
упису у Лекарску комору Србије, оверену фотокопија уверења о држављанству, фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наведена радна
места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: “За јавни оглас за пријем у радни однос на
неодређено време” са навођењем радног места
за које конкуришу лично или путем поште на
адресу: Клиничко болнички центар Земун, 11080
Београд, Вукова 9. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објаве огласа на веб
страници Министарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко
болничког центра Земун.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„ДУО ДЕНТ“
11070 Нови Београд
Исмета Мујезиновића 17
тел. 069/2276-989

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, стручни испит, лиценца. Пријаве слати на e-mail:
duodentord@gmail.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

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

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
Београд
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине специјалиста
у операционим салама

у Служби анестезиологије са
реаниматологијом и терапијом бола,
Заједничке медицинске делатности
УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по
завршеном медицинском факултету, положен
специјалистички испит из области микробиологије и паразитологије/медицинске микробиологије, радно искуство у области конкурса; висока
стручна спрема (завршен медицински факултет),
положен стручни испит по завршеном медицинском факултету, положен специјалистички испит
из области анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије, радно искуство у клиничком раду у области конкурса. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа прилажу се у
овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, мејл-адресом, изјава кандидата да
је здравствено способан за тражене послове и
да се против њега не води кривични поступак,
својеручно потписана, диплома о завршеном
медицинском факултету, уверење о положеном
стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком испиту, лиценца или решење о упису
у Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице или уверење о радном стажу
из ПИО Фонда). Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни
однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном
испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску
комору Србије, оверену фотокопија уверења о
држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање,
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М
образац). Комисија ће разматрати све доспеле,
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни
однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове КБЦ
Земун. Кандидати за горе наведена радна места
дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ
Земун у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“, са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко-болнички центар Земун, 11080 Београд,
Вукова 9. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објаве огласа на веб-страници Министарства здравља РС. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
Кандидати који не буду изабрани документацију
могу преузети на писарници Клиничко болничког
центра Земун.

Национална служба
за запошљавање

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Палилула
Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти

у Служби за здравствено збрињавање
одраслих, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа – општи смер; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара: познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и
популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду,
врши примарну обраду ране/завој и по потреби
компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ,
инхалације, инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија,
транспортну имобилизацију, обраду опекотина,
испирање уха, превијање у стану болесника, даје
вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, прати болесника
до болнице, по налогу лекара, врши требовање
и набавку ампулираних лекова и инструмената.
Контролише рок трајања лекова и санитетског
материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео-терминалима,
обавља послове на пријему пацијената, наплата
партиципације у складу са прописима и слично,
одговорна је за правилно вођење медицинске
документације, фактурише здравствене услуге
које пружа; одговорна је за потрошњу и залихе
ампулираних лекова, вакцина и санитетског
материјала, учествује у изради извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног
рада, ради у тиму, врши заказивање пацијената
лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава медицински отпад, обележава
и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис
рана, ради и остале послове из свог делокруга
по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном
руководиоцу и начелнику службе

Медицинска сестра – техничар

у амбуланти за здравствену заштиту
деце, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа, средње образовање, педијатријски смер;
стручни испит, лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању медицинске сестре –
техничара; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис посла: бави се здравствено-васпитним
радом из домена своје области, припрема и
учествује у обављању превентивних прегледа, обрада рана, фиксациони завој, скидање
конаца и копчи, фракционарно давање серума и других лекова, обрада опекотина, давање
интравенских ињекција, давање вакцине и превијање у служби и у стану болесника, узимање
бриса из носа и грла, одговорна је за правилно
вођење медицинске документације, евиденција
корисника, дневне рекапитулације медицинског рада, месечни преглед медицинског рада,
пријава заразних обољења, пријава хроничних
обољења, врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок
трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова. Одговорна је за
потрошњу и залихе ампулираних лекова и санитетског материјала, обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и
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ординацији, припрема материјале и инструменте
за рад, вођење електронских картона, фактурисање услуга и утрошак материјала, ради и остале
послове из области своје струке по налогу одговорне сестре, за свој рад одговорна је одговорној
медицинској сестри, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.

Специјални педагог

пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: високо образовање – дефектолошки факултет и други сродни факултети одговарајућег смера; на основним 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; положен стручни испит у
складу са законом; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис посла: унапређује васпитни рад применом
одговарајућих педагошких активности у оквиру
развојног саветовалишта, заједно са другим члановима тима, прати, анализира и подстиче целовит развој детета; обавља саветодавни рад са
децом, родитељима, односно старатељима; учествује у раду тима за заштиту од злостављања и
занемаривања; обавља послове у области васпитања, професионалног и радног оспособљавања
и социјалне партиципације особа са тешкоћама
у менталном развоју; промовише права особа са
тешкоћама у менталном развоју; обавља дефектолошки преглед са циљем раног откривања
физичких деформација, сензорних поремећаја,
говорних сметњи, поремећаја моторних функција, интелектуалних способности, емоционално
стање, доживљавање просторности, доживљај
телесне схеме, доживљај времена; организује и
спроводи рехабилитацију разних врста развојних девијација водећи рачуна о потенцијалним
способностима сваког детета; организује дефектолошке третмане; изучава говорну патологију
деце и спроводи терапију говорних недостатака,
учествује у раду Комисије за разврставање деце
ометене у развоју и даје своје мишљење, сарађује
са предшколским установама и школама, фактурисање пружених здравствених услуга; спроводи
терапију на терену код теже оштећене деце; ради
остале послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад.

Техничар инвестиционог
и трхничког одржавања и
одржавања уређаја и опреме
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: најмање средње образовање; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење).
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 инвестициону-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.
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ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи / факултету и
фотокопију држављанства, фотокопију лиценце
за радна места за која је она предвиђена. 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 број 12. Обавезно назначити за које радно
место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли – IV спрат.

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

Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера – бабица

IV степен, за потребе Клинике за
гинекологију и акушерство, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за
сваки разред средње школе; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу) за радно место.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 32

Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у Одељењу за економскофинансијске послове
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: средње образовање, знање
рада на рачунару. Кандидати који се пријављују
на оглас достављају: пријаву на оглас; кратку
биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченом 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 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

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и
простора, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене до њеног повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: основно образовање.
Заинтересовани кандидати 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 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 адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила и Методија
32, 37000 Крушевац.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Домар – мајстор одржавања

Медицинска сестра

Опис послова: свакодневно обилази просторије
у Дому здравља ради благовременог уочавања
кварова и ломова инвентара, уређаја и инсталација и предузима хитне мере за отклањање
уочених недостатака; одржава и врши ситне
поправке свих електроинсталација, водоводних и канализационих инсталација; контролише очитавање струјомера и водомера заједно
са радницима надлежних служби; контролише
стање лож уља и води рачуна о исправности
и функционисању грејних тела; врши ситне
поправке столарије; по потреби предаје и преузима пошту; по потреби врши краћи превоз
запослених, робе и материјала; обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног
руководиоца.

18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

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

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине – изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту
одраслих, на одређено време до
повратка запослене са дужег одсуства

Опис послова: вршење пријема пацијената
без упута; обављање прегледа пацијената уз
коришћење лабораторијских анализа и прегледа,
одређује потребну терапију; упућивање болесника на лечење у специјализоване здравствене установе на здравствену комисију (инвалидско-пензиону, за бање, ревизиону, конзилијум,
комисију вештака и др.) на основу нађеног стања
при прегледу, а у зависности од врсте и тежине обољења; на основу претходно извршених
анализа и потребних прегледа давање стручног
мишљења (лекарско уверење) о радној способности, физичком и психичком стању, врсти и
тежини повреда и сл.; вршење мање хируршке
интервенције и инцизије у превијалишту; контролисање стручног рада медицинских техничара у превијалишту, на медицинској документацији и друго; рад на здравственом васпитању и
подизању здравствене заштите грађана; рад на
свом стручном усавршавању; рад у истуреним
амбулантама по распореду; обављање и лакарских прегледа у стану оболелог када то ситуација захтева; обавезан повремени рад на терену,
у вези спровођења акција и мера здравствене
заштите и здравственог васпитања, у истуреним
амбулантама и здравственим станицама према
распореду и потреби службе; одговорност је за
стручни рад, радну дисциплину и материјалну
потрошњу и утрошак средствима ризика.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова,
обавезни су следећи услови: завршен медицински факултет – VII/1 степен, положен стручни
испит, лиценца / чланство у Лекарској комори
Србије. Уз пријаву на оглас потребно је доставити и: кратку биографију са бројем телефона и
адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте (очитане податке са личне карте); оверену фотокопију лиценце/решења о упису у комору; фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).
Бесплатна публикација о запошљавању

у Одељењу за техничке
и сличне послове

УСЛОВИ: завршена средња техничка школа или
школа за КВ раднике, положен стручни испит за
рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници) и возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву на оглас са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, као
доказе о испуњености услова потребно је доставити и: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; фотокопију личне карте (очитане
податке са личне карте); потврду о положеном
стручном испиту за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издата на девојачко
презиме).
ОСТАЛО: 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. Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведени документ у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Кандидати
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација. Пријава зна оглас за радно
место представља пристанак на обраду података о личности. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу: Дом здравља Мало
Црниће, Стишка бб, Поштански фах 70, 12311
Мало Црниће, са назнаком: „Пријава на оглас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
14253 Осечина
Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-020

Возач санитетског возила

за рад у Јединици за правно,
економско-финансијске, техничке
и друге сличне послове
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б категорије. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном III степену стручне спреме; фотокопија возачке дозволе
Б категорије; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење надлежне
полицијске управе да лице није осуђивано; уверење надлежног суда да се против лица не води
поступак; лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом. Опис
послова одређен је Правилником о организацији
и систематизацији радних места у Дому здравља
Осечина.

Послови и задаци: врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења
и изношења непокретних пацијената; одржава,
прати и води евиденцију о исправност возила и
опреме у возилу; одговоран је за средства рада
и њихово правилно коришћење, требује резервене делове, потрошни материјал, потребан алат и
опрему; врши свакодневни преглед исправности
возила и стара се о њиховом одржавању; предлаже слање возила у одговарајући сервис уколико
нема могућности да се поправка изврши одмах
у куругу Дома здравља; даје предлог о замени
дотрајалих делова како би возило било што дуже
у употреби; води књигу о замењеним деловима
и исте враћа у магацин; одговоран је за алат и
инвентар; обавља и друге послове по налогу
руководиоца. За свој рад одговоран је начелнику
јединице.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене понуде
неће се разматрати. Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року
од 15 дана од дана доношења одлуке о избору.
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Лични подаци кандидата користиће се само у сврху избора кандидата за оглашено радно место.
Пријаве слати лично или путем поште на горе
наведену адресу адресу, са назнаком пријава на
конкурс.

Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у Јединици за правно, економскофинансијске, техничке и сличне послове
УСЛОВИ: средње економско образовање; знање
рада на рачунару. Потребна документација:
пријава на оглас са кратком радном биографијом;
оригинал или оверена копија дипломе о завршеном средњем образовању економски техничар у
трајању од четири године; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
надлежне полицијске управе да лице није осуђивано; уверење надлежног суда да се против лица
не води поступак.
Послови и задаци: врши пријем, контролу и
груписање улазне и излазне документације и
даје налог за финансијско задуживање; врши
усаглашавање са главном књигом свих конта за
обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; води прописане електронске евиденције
и обавља електронска плаћања; контролише
евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама; прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне
књиге; прати измиривање обавеза по основу
пореза на добит; учествује у изради обрачуна
пореза на додату вредност; израђује месечне
извештаје о документацији и одговоран је за
њихову тачност; ажурира податке у одговарајућим базама; пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна; обавља пријем
и контролу формалне исправности књиговодствених исправа; обрађује, контира и припрема
документацију за књижење; помаже у књижењу
основних средстава; води динарску благајну и
припрема документацију за подизање и уплату
готовог новца у благајну; припрема документацију за новчане уплате и исплате; подиже и
уплаћује готовину са рачуна; контира и кљижи
изводе; ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је
начелнику јединице.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који се јаве
на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити од
значаја за одлуку о пријему. Пријаве доставити
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поштом или лично у правну службу за напоменом
за конкурс и навести позицију за коју се конкурише на горе наведену адресу са назнаком пријава на конкурс за информације 014/315-00-20.
Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Лични подаци кандидата користи ће
се само у сврху избора кандидата за оглашено
радно место.

АПОТЕКА „ВРАЊЕ“
17500 Врање
К. Стефана Првовенчаног 43

Магистар фармације
3 извршиоца

Фармацеутски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђеним Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове за
послове из тачке 1. а, за магистра фармације:
завршен фармацеутски факултет, VII степен
стручне спреме, да има положен стручни испит,
да је уписан у именик Коморе и има лиценцу. Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове за послове из тачке 1. б, за фармацеутског техничара: средња
стручна спрема, IV ссс, са звањем фармацеутски техничар, да има положен стручни испит,
да је уписан у именик Коморе и има лиценцу.
Опис послова: према Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у ЗУ
апотека Врање. Као доказ о испуњености услова, кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и
наведеном адресом и контакт телефоном (по
могућству и електронска адреса), фотокопија
дипломе о одговарајућој стручној спреми, фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од
стране надлежне коморе (или решење надлежне
коморе о постојању услова за издавање лиценце), очитану личну карту, извод из матичне
књиге венчаних (уколико је промењено презиме); изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не
води кривични поступак, својеручно потписана.
Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Одлуку о избору кандидата донеће се у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава и иста ће бити објављена на сајту Апотеке „Врање“. Кандидати који не буду изабрани
неће бити посебно обавештени о резултатима
огласа. Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Кандидати који
буду изабрани, дужни су да пре заснивања
радног односа доставе доказе о здравственој
способности за рад на наведеним пословима
и оверене фотокопије тражених докумената.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Правна служба Апотекарске установе Врање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Оглас ће бити објављем и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се
искључиво достављају поштом на адресу Апотека „Врање“, К. Стефана Првовенчаног 43, 17500
Врање, са назнаком „За јавни оглас за пријем у
радни однос“ или се предаје лично у Управи ЗУ
Апотека Врање, сваког радног дана од 07 до 15
часова, која се налази у Краља Стефана Првовенчаног 43, у Врању. ЗУ Апотека „Врање“ задржава право да расписани оглас из оправданих
разлога стави ван снаге или да не изабере ни
једног од пријављених кандидата.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ТОПЛИЦА
18400 Прокупље
Никодија Стојановића Татка 30
тел. 027/321-757

пријаве без приложених доказа који се траже у
овом конкурсу, биће одбачене закључком против
кога није допуштена посебна жалба. Писмене
пријаве и радну биографију са потребном документацијом, у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс за именовање директора“, послати
на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште и
посебне услове: да је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студује), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговараући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник; да има најмање
пет година радног искуства у струци; да поседује
организаторске способности; да је држављанин
Републике Србије; да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад у установама социјалне заштите. Уз прописану конкурсну документацију кандидат је дужан да поднесе
програм рада за мандатни период за који се врши
избор. Пријаве са потребном документацијом
којом се доказује испуњеност општих и посебних
услова конкурса (оригинали или оверене копије)
слати на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БОЈНИК
16205 Бојник, Трг слободе 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован:
држављанин Републике Србије који је стекао
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), академски односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални
радник; да има најмање 5 година радног искуства
у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична дела која
га чине неподобним за рад у државним органима. Потребна документација: извод из матичне
књиге рођених – оригинал, уверење о држављанству – оригинал не старији од 6 месеци, уверење
односно диплома о стеченом образовању – оверена фотокопија, уверење о радном искуству
у струци које одговара звању потребном за
обављање послова директора центра за социјални рад, уверење да није осуђиван, уверење да се
против њега не води кривични поступак, односно
да није стављен захтев за сповођење истраге или
одређених истражних радњи, да није подигнута
оптужница или оптужени предлог за кривична
дела за која се гоњење предузима по службеној
дужности. Уз прописану конкурсну документацију
кандидат за директора Центра за социјални рад
је дужан да поднесе програм рада за мандатни
период на који се врши избор.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, непотпуне и нејасне пријаве неће се узети
у разматрање. Неблаговремене, неразумљиве и

24420 Кањижа, Петефи Шандора 44

Оглас објављен 27.10.2021. године у публикацији
„Послови“ исправља се у ставу 1. алинеји 2 и треба да гласи: „стечено 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, друштвено-хуманистичких или
медицинских наука“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија
Милана Тешића 28

Социјални радник

на одређено време до повратка радника
са боловања, за рад у Установи
за одрасле и старије „Љубовија“
(при Центру за социјални рад Љубовија)
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност за заснивање
радног односа; високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по прописима
којима се уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима се уређивало високо образовање до
10.09.2005. године из научне области социјалног
рада (мастер или дипломирани социјални радник), изузетно: 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 исксутвом на
тим пословима стеченим до дана ступања на
снагу Уредбе о Каталогу радних места у јавним
службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“ 81/2017), најмање једна
година радног искуства на стручним пословима
у социјалној заштити; знање рада на рачунару;
лиценца за обављање послова, у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона;
ОСТАЛО: Уз пријаву као доказе о испуњености
услова треба поднети: уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, диплому о стеченом високом
образовању, лекарско уверење о здравственој
способности (не старије од шест месеци), уверење да кандидати нису осуђивани и уверење
да се против њих не води кривични поступак,
односно да није поднет захтев за спровођење
истраге или одређених истражних радњи, да
није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за која се гоњење предузима
по службеној дужности (пред основним и вишим
судом/тужилаштвом) – не старије од 6 месеци,
потврду о радном искуству на стручним пословима у социјалној заштити и лиценцу за обављање
послова, у складу са законом којим се уређује
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социјална заштита и прописима донетим на
основу закона. Сви поднети докази морају бити
у оригиналу или фотокопије оверене од надлежног органа. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа, а рок за доношење
одлуке о избору кандидата у року од 15 дана од
истека рока за пријаву. Пријаве се подносе на
горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ
„ЛУГ“
Младеновац
11409 Ковачевац, Брестовачка 29
тел. 011/8213-981, 060/3034-115

Медицинска сестра – техничар
на одређено време
до 12 месеци

УСЛОВИ: медицинска сестра, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство; рад у
сменама; обезбеђена исхрана. Кандидати своје
пријаве за запослење могу слати на имејл-адресу: centarlug@yahoo.com или се могу јављати
на контакт телефон: 060/3034-115 и 011/8213981, особа за контакт: Александра Димић. Рок за
пријаву на оглас је до попуне радног места.

Неговатељица – неговатељ

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; без обзира на радно искуство; рад
у сменама; обезбеђена исхрана. Кандидати се
могу јављати на контакт телефоне: 060/3034115 и 011/8213-981, особа за контакт: Александра Димић. Рок за пријаву на оглас је до попуне
радног места.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КИКИНДА
23300 Кикинда
Генерала Драпшина 99
тел. 0230/434-675, 401-461

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије; 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 није кажњаван за кривична дела из групе кривичних дела
против: живота и тела, слобода и права човека
и грађанина, права по основу рада, части и угледа, полне слободе, брака и породице, службене
дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије, дела која га чине
неподобним за рад у установи социјалне заштите
или кривично дело које га чини неподобним за
вршење функције; да није под истрагом, да није
подигнута оптужница, односно против кога се не
води поступак за кривична дела која се гоне по
службеној дужности из надлежности основног и
вишег суда. Кандидат за директора поред прописане конкурсне документације подноси програм
рада за мандатни период на који се врши избор.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: кратку биографију; оверену фотокопију или
оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених или оверена копија извода, уверење о држављанству РС
Бесплатна публикација о запошљавању

или оверена фотоопија извода (да није старије
од 6 месеци од дана објављивања конкурса),
потврду о радном искуству у струци, уверење да
кандидат није осуђиван (подаци из казнене евиденције који нису старији од времена објављивања огласа, а које издаје полицијска управа,
на лични захтев кандидата, сходно чл. 102. ст. 5
КЗ – оригинал или оверена копија); уверење да
се против кандидата не води кривични поступак,
односно да није стављен захтев за спровођење
истраге или одређених истражних радњи, да
није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела која се гоне по службеној дужности а које издаје надлежни суд, оригинал или
оверена копија; програм рада за мандатни период. Пријаве са доказима о испуњености услова
кандидати достављају Управном одбору (у оригиналу или овереним копијама). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
у дневном листу „Политика” (оглас објављен
29.10.2021. године). Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве се
достављају у затвореној коверти путем поште
на адресу: Геронтолошки центар Кикинда, Генерала Драпшина 99, 23300 Кикинда, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора“ – за Управни
одбор. За ближе информације, обратити се на
тел. 0230/434-675, 401-461. Након закључивања
конкурса, Управни одбор ће своје мишљење о
пријављеним кандидатима доставити Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Индустрија и грађевинарство
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНО-ГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“
ПОГОН ШАБАЦ

ДОО „ПУТ“

35000 Јагодина, Краља Петра I 6/1

Правни референт
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
правник, рад у струци – радно искуство најмање
три године, енглески језик – почетни ниво, рад на
рачунару MS Office, Интернет. Контакт телефон:
035/8222-071, 063/1059-871. Пријаве за запослење
слати на имејл-адесу: poslovna.put@gmail.com.

ДТД „ВОДОПРИВРЕДНО“ ДОО
24400 Сента, Спортска 2А
тел. 024/812-835
e-mail: dtdsentamail@gmail.com

Радник на пословима одржавања
у машинској радионици
и по потреби теренски радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електротехничке, техничке, машинске, металске,
ауто-електричарске или пољопривредне струке;
1 година радног искуства; возачка дозвола.
Опис посла: рад у оквиру потреба фирме на
пословима одржавања и по потреби теренски рад;
теренско и радионично одржавање и поправке
грађевинских машина, возила, трактора, прикључне механизације и др.; обављање лаких машинских монтажних радова; вршење машинбраварских, металостругарских, електроелектричарских,
ауто-електричарских или механичарских послова
на ремонту и изради делова машина, механизације и црпних постројења, при њиховој поправци и одржавању; поправка ситне механизације,
прикључне механизације и вршење заваривања и
конструкција тих машина; руковање стабилним и
мобилним црпним постројењима.

15000 Шабац

ОСТАЛО: ЦВ послати на e-mail: dtdsentamail@
gmail.com или лично донети на адресу: Спортска 2А, Сента. Рок за пријаву је 30 дана од дана
објављивања конкурса.

КВ столар

„ДОН ДОН“ ДОО

КВ електричар

Нови Београд
тел. 060/7100-529
e-mail: nina.jankelic@dondon.rs

5 извршилаца

Бравар-варилац
2 извршиоца

Помоћни радник
5 извршилаца

Посао се обавља унутар погона фирме у Шапцу, где се ради склапање ПВЦ и алуминијумске
столарије, обраде дрвета, као и помоћни послови
унутар погона. С обзиром да фирма ради и послове монтаже и демонтаже столарије, у овиру посла се иде и на терен по потреби. Било би добро
да будући кандидати познају рад са наведеним
профилима. За контакт и додатне информације
јавити се на следећи телефон: Иван Ђурић,
064/868-5053.

AGENCIJA „GEO GIS & MAP“
32000 Чачак
Милета Ћурчића 14/2

Геодета

за одржавање катастарских
непокретности и водова
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен геодетске струке,
радно искуство небитно. Теренски рад. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон:
069/4129-944 Јели Иванов или да пошаљу свој ЦВ
на e-mail: geogismap@union.rs. Трајање конкурса:
20.11.2021.

Погонски електроинжењер
за рад у Крагујевцу
на одређено време 3 месеца

Опис посла: контрола, одржавања и поправке
машина, опреме.
УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер – електроинжењер; потребно радно искуство на овим
пословима минимум 36 месеци; возачка дозвола Б
категорије. Заинтересовани кандидати своју радну
биографију треба да доставе послодавцу на e-mail:
nina.jankelic@dondon.rs или да се јаве на контакт
телефон: 060/7100-529, најкасније до 22.11.2021.

„ЈОНИ-ЕЛЕКТРО“ СЗР
32240 Лучани, Драгише Мишовића бб.
тел. 032/817-040

Електромашински послови
– помоћник

на одређено време, уз могућност
заснивања сталног радног односа
2 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, без
обзира на занимање. Кандидати треба да се јаве
број телефона: 063/654-255, особа за контакт:
Никола Тадић. Конкурс је отворен до попуне потребе за тражену позицију.
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GP „STILL-NET“
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Светозара Марковића 225
тел. 013/333-311
e-mail: office@stil-net.co.rs

Електротехничар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије. Теренски рад.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: III степен сручне спреме, возачка дозвола Б категорије. Теренски рад.

Зидар

„ХАНИБАЛ“ ДОО

17500 Врање, Бунушевац бб.
тел. 017/421-603
e-mail: hanibal.vranje@mts.rs

Радник у производњи

место рада: Врање, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема машинске
струке, без обзира на радно искуство. Директно
упућивање кандидата према договореним терминима за разговор: Бунушевац, у просторијама
фабрике. Контакт телефон: 017/421-603. Рок за
пријављивање на оглас: 31.12.2021. године.

„TEKNOCUBE“
ДОО НОВИ САД

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије.

Нови Сад, Ћирпанова 29

Молер

ЦНЦ оператер на вишеосној
глодалици – прецизна механика

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије.

Армирач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије.

Грађевински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински
техничар; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон:
013/333-311, особа за контакт: Владимир Воленик.

„GANGYUAN CO.“ DOO SMEDEREVO
ОГРАНАК КУЧЕВО
Каона
12240 Кучево, Печка 40

Електротехничар

у Огранку Кучево, место рада: Каона
– Кучево, на одређено време 3 месеца
(могућност рада на неодређено време)
3 извршиоца
Опис посла: одржавање електроенергетског
постројења напонског нивоа 35 КВ, 10 КW као и
електромоторних погона и аутоматике на пећима
за производњу креча.
УСЛОВИ: електротехничар; средње образовање
електроструке; радно искуство у струци пожељно. Напомена: осим биографије, сведочанства о
завршеној школи, доставити и остала документа
која могу бити од значаја за послове за које се
пријављујете; само кандидати коју уђу у ужи круг
биће контактирани; кандидат који буде изабран
биће у обавези да достави уверење да се против
њега не води кривични поступак (уверење надлежног суда, односно тужилаштва), као и уверење да
није осуђиван за кривична дела (уверење полицијске управе). Оглас је отворен 10 дана од дана
објављивања у листу „Послови”. Пријаве доставити
на мејл-адресу: dbogdanovicpetrovic@gangyuan.rs
или редовном поштом на адресу: „GANGYUAN CO.“
ДОО Смедерево, Огранак Кучево, Каона, Печка 40,
12 240 Кучево – Сектор за људске ресурсе.
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не води истражни и кривични поступак и да против њега није подигнута оптужница (не старија
од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по
службеној дужности, 6. уверење о држављанству Републике Србије, 7. извод из матичне књиге рођених, 8. оверену фотокопију личне карте,
9. доказ о општој здравственој способности –
лекарско уверење (оригинал). Рок за подношење
пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се не разматрају. Пријаве поднети на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Управни одбор Галерије обавиће
разговор са кандидатима који испуњавају услове
из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа садржи
мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и
записник о обављеном разговору.

НАРОДНИ МУЗЕЈ КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Трг деспота Стефана 15

на одређено време,
место рада Зрењанин
2 извршиоца

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство; енглески језик – средњи ниво;
италијански језик – средњи ниво; обука за основе
3D моделирања у CAD софтверима. Пријаве за
посао слати на имејл: teknocubedoo@gmail.com.
Трајање конкусра: 27.11.2021.

„ENERGY CONTACT MONT”
DOO KRAGUJEVAC
Крагујевац
e-mail: ivan@energycontact.rs

Дипломирани инжењер
електротехнике

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер дипломирани инжењер електротехнике; потребно радно
искуство; возачка дозвола Б категорије; знање
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати
своју радну биографију треба да доставе послодавцу на e-mail: ivan@energycontact.rs, најкасније
до 27.11.2021.

Култура и информисање
ГАЛЕРИЈА “ЧЕДОМИР КРСТИЋ”
18300 Пирот, Српских владара 77
тел. 010/321-565

Директор
УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема, најмање VII
степен и стечено више звање; 2. најмање пет
година радног искуства у струци; 3. да се против
кандидата не води кривични и истражни поступак и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности; 3. држављанство Републике Србије; 5.
општа здравствена способност. Приликом избора кандидата за директора Галерије, Управни
одбор ће ценити и следеће услове: 1. да кандидат познаје пословање галеријских установа
(излагачка делатност); 2. да поседује организаторске способности. Конкурсна документација
треба да садржи: 1. Предлог програма рада и
развоја Галерије за период од четири године, 2.
оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, 3. доказ о радном искуству, 4.
биографију која мора да садржи елементе који
доказујустручност из делокруга рада галерије са
кратким прегледом остварених резултата у раду,
5. уверење надлежног органа да се против њега

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да
испуњава следеће услове: 1) висока стручна
спрема, односно стечено високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије); или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, друштвеног смера или уметничке академије; 2) да има најмање пет (5) година радног
искуства у струци; 3) да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница
за кривична дела за која се гони по службеној
дужности, као и да није осуђиван за кривична
дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора; 4) држављанство Републике Србије; 5) општа здравствена способност. Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће
доказе: 1) предлог Програма рада и развоја
Музеја за период од четири године; 2) диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 3)
радну књижицу, односно други доказ о радном
искуству (уговори, потврде и др), из којих се
може утврдити на којим пословима и с којом
стручном спремом је стечено радно искуство; 4)
биографију која садржи податке о досадашњем
раду и оствареним резултатима; 5) уверење,
не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела за која
се гони по службеној дужности; 6) уверење да
кандидат није правноснажно осуђиван; 7) уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); 8) извод из матичне
књиге рођених; 9) фотокопију личне карте; 10)
знање најмање једног светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на
студијама или уверење – потврда акредитоване
установе); 11) доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења) издат
од стране здравствене установе регистроване
за издавање уверења. Конкурсна документација
прилаже се у оригиналу или копији овереној
код надлежног органа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком
против кога се може изјавити жалба Скупштини Града у року од три (3) дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка. Директор се именује на период
од 4 године. Пријаву са конкурсном документацијом поднети поштом на адресу: Народни
музеј Крушевац, Трг деспота Стефана 15 или
лично, сваког радног дана од 9 до 14 часова,
Служба рачуноводства, контакт тел. 037/429172. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања јавног конкурса.
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ
И ТУРИЗАМ
21300 Беочин, Трг цара Лазара 1
тел. 021/870-230

Миксер тона/светла/видеа
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има средње образовање техничког
смера; најмање три године радног искуства;
да поседује знање страног језика; да поседује
виши степен знања рада на рачунару; да је обучен за рад на апаратима за регулацију; да има
држављанство Републике Србије; да има здравствену (психичку и физичку) способност за рад
на пословима радног места које се попуњава
путем конкурса; да није правноснажно осуђен на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

биографију, уверење надлежног органа да се
против њега не води истрага и уверење да против њега није покренута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, с тим
да уверења не могу бити старија од шест месеци, уверње о држављанству Србије, не старије
од шест месеци, као и предлог програма рада и
развоја установе за период од четири године.
Пријаву са потпуном документацијом доставити у
року од десет дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање,
на огласној табли или просторијама установе и у
једним дневним новинама које се дистрбуирају на
територији Републике Србије, на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава за конкурс“.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: пријава са биографијом; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; очитана лична карта или фотокопија личне карте; доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе); уверење Министарства
унутрашњих послова – полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђен на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци, не старије од шест месеци; уверење надлежног суда
да кандидат није под истрагом, не старије од
шест месеци; уверење о здравственој (психичкој
и физичкој) способности; потврда о досадашњем
радном искуству; сертификат, потврду или други
писани доказ о траженом нивоу знања рада на
рачунару (оверена фотокопија), уз напомену да
конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера знања рада на рачунару,
ако увидом у достављен писани доказ не може
у потпуности да оцени знање истог; сертификат,
потврду или други писани доказ о нивоу знања
страног језика (оверена фотокопија), уз напомену да конкурсна комисија може одлучити да се
кандидату изврши провера знања страног језика, ако увидом у достављен сертификат не може
у потпуности да оцени знање истог. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом доставити Центру за културу, спорт и туризам општине
Беочин, Трг цара Лазара 1, Беочин, са назнаком:
„За Јавни конкурс за пријем у радни однос”, у
року од десет дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа организације
надлежне за послове запошљавања. Контакт
особа за информације: Тања Дрљача, број телефона: 021/870-230. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

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.

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
“ПЕТАР КОЧИЋ“

11080 Земун, Првомајска 79

Наставник биологије

на одређено време, за време мировања
радног односа запослене, најкасније
до 31.08.2022. године

31330 Прибој, 12. јануар 86

Директор

на мандатни период
од четри године

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.

ДОМ КУЛТУРЕ
”ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ”

УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које испуњава опште услове: високо образовање (на студијама другог степена дипломатске
академске студије – мастер или високо образовање на основним студијама у трајању од четири
године); најмање пет година радног искуства у
култури, да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, као и
да није осуђиван за кривична дела која га чине
недостојним за обављање дужности директора и
да има организационе и пословне способности
за обављање пословодне функције. Уз пријаву
кандидат треба да достави следеће документе:
диплому о завршеном факултету у оригиналу или
копију верну оригиналу, доказ о радном искуству,
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Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019):
да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 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 се изводи образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења да
лице није осуђивано за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не старије
од 6 месеци, издаје надлежни МУП РС); доказ о
познавању српског језика подноси кандидат који
образовање није стекао на српском језику. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе
наведену документацију. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом се достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним
данима од 9.00 до 14.00 часова, на број телефона: 011/2196-149.

Стручни сарадник – педагог

са 50% радног времена, на одређено
време, током привремене спречености
за рад запослене
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), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и
2/2020); 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 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 има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс и саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, потребно је да кандидати доставе школи
следећу документацију: радну биографију (ЦВ);
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању прописаном чла-
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ном 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); оригинал
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3)
ЗОСОВ (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци;) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених (на прописаном обрасцу са холограмом,
не старије од 6 месеци). Уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику, доставља
доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 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 наведене листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. 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 у току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво
у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за
стручног сарадника – педагога”, поштом или лично у секретаријату школе. Све додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним данима, на број телефона:
011/2196-149.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Земун, Кеј ослобођења 27

Наставник разредне наставе

на одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе
наставник технике и технологије
Наставник предметне наставе
наставник српског језика и
књижевности

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
(са 44,44% радног времена
– 1 извршилац и 55,56%
радног времена – 1 извршилац)
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
потребно је да кандидат испуњава и посебне
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 то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања 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 које
је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, као и чланом
2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 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); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач.
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат
достави следећу документацију: пријавни формулар, кратку биографију (ЦВ); оверен препис
/ фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су завршили мастер
студије достављају и диплому основних академских студија); оригинал или оверену фотокопију
уверења да није осуђиван, не старије од 6 месеци (документ издаје Министарство унутрашњих
послова Републике Србије); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС,
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
издатог на прописаном обрасцу са холограмом.
За лица која нису стекла образовање на српском
језику – доказ о положеном испиту из српског
језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о здравственој
способности за рад са ученицима (уверење о
здравственом стању) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број телефона
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима
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и доказима о испуњавању услова доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
лично у секретаријат школе или на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од секретара
школе, на телефон: 011/2197-077. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени само у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/2018).

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а

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

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11000 Београд
Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Наставник физичког васпитања

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17,
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3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21
и 4/2021), и то: да имају одговарајуће високо
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: лице које је стекло
одговарајуће образовање на студијама – мастер
академске стидије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, на основним
стидијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове у погледу врсте образовања прописане у чл.
3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да поседују психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
кривично осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од најмање три месеци, као ни за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
су држављани Републике Србије; да знају српски
језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском језику). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству
или оверену фотокопију уверења о држављанству; диплому о стеченој стручној спреми или
оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности
(не старије од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
школа ће тражити од изабраног кандидата пре
закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интеренет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан пријавни формулар достављају горе наведену документацију.
Кандидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса) упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Пријаве слати
у затвореном омоту са назнаком „За конкурс“,
на наведену адресу школе. Ближе информације
о конкурсу се могу добити на број телефона:
011/2623-257.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 30
тел. 011/3192-032, 3192-033

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду,
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, да
има одговарајуће 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; 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 несиље 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. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице потребно је
да кандидати доставе школи радну биографију
(ЦВ), оригинал или оверену фотокопију дипломе
одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме прописаног чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи; уверење да нису осуђивани (оригинал
или оверена копија); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику – потврду о знању српског језика, а
за лица која нису стекла образовање на српском
језику – доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат 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. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити на наведену адресу или лично у секретаријату школе, од
09.00 до 14.00 часова, са назнаком: „За конкурс
за радно место – наставник разредне наставе”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Асистент – студент докторских
студија за ужe научнe области
Водоснабдевање, санитарно
инжењерство и инжењерство
заштите животне средине и
Хидрологија, механика флуида и
хидраулика
на одређено време од три године

2. Асистент – студент докторских
студија за ужу научну област
Инжењерска геометрија и
визуелизација простора
на одређено време од три године

3. Асистент – студент докторских
студија за ужу научну област Дрвене
и зидане конструкције
на одређено време од три године

4. Асистент – студент докторских
студија за ужу научну област
Архитектура у зградарству
на одређено време од три године

5. Асистент – студент докторских
студија за ужу научну област
Металне конструкције
на одређено време од три године
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6. Асистент – студент докторских
студија за ужу научну област
Менаџмент и технологија грађења
на одређено време од три године
2 извршиоца

7. Сарадник у настави за ужу научну
област Механика тла, фундирање и
геоеколошко инжењерство
на одређено време од једне године

8. Сарадник у настави за ужу научну
област Инжењерска геологија
на одређено време од једне године

9. Доцент за ужу научну област
Механика тла, фундирање и
геоеколошко инжењерство
на одређено време од пет година

10. Доцент за уже научне области
Горњи строј и Грађење и одржавање
путева и аеродрома
на одређено време од пет година

11. Ванредни професор за уже
научне области Геоинформатика и
Геодетски премер
на одређено време од пет година

12. Ванредни професор за ужу
научну област Механика тла,
фундирање и геоеколошко
инжењерство
на одређено време од пет година

Општи услови за радна места 1, 2, 3, 4, 5,
6 – 7. ниво НОКС-а из научне области за коју
се бира – студент докторских студија, у складу са чланом 84 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017-41, 27/20183 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3
(др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3,
67/2021-3, 67/2021-7).
Општи услови за радна места 7, 8 – 6. ниво
НОКС-а из научне области за коју се бира – студенти мастер академских или специјалистичких
академских студија у складу са чл. 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7,
67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др.
закон), 11/2021-3, 67/2021-3, 67/2021-7).
Општи услови за радна места 9, 10, 11, 12 –
8. ниво НОКС-а, докторат из уже научне области
за коју се кандидат бира.
ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета
Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис диплома.
Кандидати који конкуришу за место асистента обавезно достављају и потврду да су студенти докторских студија. Кандидати који конкуришу за место
сарадника у настави обавезно достављају и потврду да су студенти мастер академских или специјалистичких академских студија. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА

Ванредни професор за ужу
уметничку област Џез саксофон

Директор

Ванредни професор за ужу
уметничку област Дириговање
– упоредни предмети

на одређено време од 5 година

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950
e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

на одређено време од 5 година

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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
предме, 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)
и на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да кандидат има лиценцу, односно стручни испит
за наставника, педагога или психолога, положен
испит за директора установе; најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања; да није под истрагом, нити да је против њега подигнута оптужница, 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 и
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање и држављанство Републике Србије.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат подноси:
оверен препис дипломе о завршеном факултету,
као и друга уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога
или педагога, лиценцу за наставника или стручног сарадника (положен стручни испит), уверење о положеном испиту за директора установе,
потврду да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, уверење
да није осуђиван, уверење о држављанству.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе, са назнаком „За конкурс
за избор директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

за рад са ансамблима с клавиром, на
одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Снимање музике и музичка режија
на одређено време од 5 године

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за соло певање

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за гудачке инструменте
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II
степен).

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

Ванредни професор за ужу научну
област Примењена естетика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Музичка педагогија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Музичка теорија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Доцент за ужу научну област
Музикологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије
(III степен); научни степен доктора наука.

Наставник за ужу стручну област
Немачки језик
УСЛОВИ: завршене основне академске студије
(и степен); завршене мастер академске студије
(II степен).

Асистент за ужу уметничку област
Снимање музике и музичка режија

Редовни професор за ужу
уметничку област Клавир

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II
степен); кандидат мора бити студент докторских
академских студија.

Редовни професор за ужу
уметничку област Виолончело
Редовни професор за ужу уметничку
област Камерна музика
за рад са ансамблима с клавиром
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу
уметничку област Виолина

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу
уметничку област Гудачких
инструмената – упоредни предмети
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
уметничку област Камерна музика

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су
Законом о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21,
67/21), Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету (“Сл. гласник РС”, бр.
101/15, 102/16, 119/17), Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања
наставника Универзитета уметности у Београду
бр. 7/393 од 26.09.2019. године, Статутом Факултета, Правилником о минималним условима за
избор у звања наставника на Факултету музичке
уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године,
Правилником о минималним условима за избор
у звања уметничких сарадника на Факултету
музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. априла
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2019. године и Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету 01-779/18
и 01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на
који се кандидат пријављује, попуњен Образац
2, потврда да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 134. став 5 Статута Факултета
и прилози којима се доказује испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу, као и наведеном мејл-адресом подносе се Факултету музичке уметности у Београду, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Образац 2 може се
преузети са сајта Факултета http://fmu.bg.ac.rs/
obavestenja_i_konkursi.php. Попуњен Образац 2
на ћирилици, у складу са условима из Правилника о минималним условима за избор у звања
наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8.
јула 2016. године и Правилником о минималним
условима за избор у звања уметничких сарадника на Факултету музичке уметности бр. 01-960/19
од 12. априла 2019. године, доставља се у електронској форми на имејл: kadrovska@fmu.bg.ac.
rs. Све додатне информације могу се добити у
Општој служби Факултета на тел. 011/3620-760.
Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа,
као и пријаве без потребне документације неће
се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784
e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs

Оглас објављен 18.08.2021. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784
e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs

Наставник електротехничке групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, по
основу избора за директора у првом
изборном периоду
УСЛОВИ: 1. да кандидати поседују одговарајуће
образовање у складу са чл. 139, 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 8/17,
4/18, 13/18 и 2/20), и то: дипломирани инжењер
електротехнике сви смерови енергетског одсека; дипломирани инжењер електронике, смер
индустријске енергетике; професор електротехнике, смер јаке струје; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене
основне академске студије у области електротенике и рачунарства, на студијским програмима
из области енергетике; 2. да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриБесплатна публикација о запошљавању

минаторно понашање; 4. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (извод из казнене евиденције МУП-а
Републике Србије, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена фотокопија) и
кратку радну биографију. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, из члана 139 став 1
тачка 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, доставља се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор, избор се врши у складу
са Законом о основама система образовања и
васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријаве доставити
секретаријату Електротехничке школе, на наведену адресу, лично или путем поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА БИРЧАНИН“

11185 Земун Поље, Браће Крњешевац 2

Педагошки асистент

на одређено време
за школску 2021/22. годину
УСЛОВИ: најмање средње образовање у трајању
од 4 године, обука за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са
децом и ученицима – пожељно познавање ромског језика); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020)
– да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; сертификат издат од Министарства просвете, науке и технолошког развоја о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности, доказ да кандидат није под истрагом; доказ о радном стажу на пословима педагошког асистента минимум 5 година – потврда од

установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства у делу Ново на сајту,
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
dok и потребну документацију заједно са пријавним формуларом доставе на адресу: Основна
школа „Илија Бирчанин“, 11185 Земун Поље,
Браће Крњешевац 2, лично или путем поште, са
назнаком „За конкурсну комисију“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе на телефон: 011/3753-813.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ПЕШИЋ“

11080 Земун, Светотројчина 4

Наставник предметне наставе –
предмети: Техника и технологија
(80% радног времена) и Дигитална
писменост (20% радног времена)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
1 извршилац

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11351 Винча
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950
е-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник српског језика

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: ВСС у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: ВСС у наведеном занимању.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: ВСС у наведеном занимању.

Наставник француског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: ВСС у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: ВСС у наведеном занимању.
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на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: средња стручна спрема.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним Законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање
– у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; 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 кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобрацаја 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. Уз пријавни формулар доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије, уверење
о некажњавању надлежне полицијске управе.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Пријаве на конкурс достављају се
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
(Старине Новака 24)

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs.
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Сарадничко звање сарадник у
настави за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство,
ужа стручна област Рачунарство
и информатика
на одређено време од једне године
5 извршилаца

Напомена: због различитих посебних услова за
избор одговарајућих кандидата у звање сарадник
у настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Рачунарство и информатика, услови за избор кандидата
постављени су по позицијама:
ПОЗИЦИЈА 1: Услови за избор у сарадничко
звање и запослење на радном месту сарадник у
настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и информатика – ПОЗИЦИЈА 1 и подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће се
оцењивати у изборном поступку: кандидат не
сме бити правноснажном пресудом осуђиван за
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора да је основне
студије завршио са просечном оценом најмање
осам (8); кандидат мора имати завршене основне

студије у области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив из
области за коју се бира стечен у иностранству,
који је признат (нострификован) у Републици
Србији; кандидат мора имати статус студента на
мастер академским или мастер струковним студијама, у области за коју се бира; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије (односно раније Високе школе
електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду); искуство у раду са студентима;
познавање програмских језика PHP, Visual Basic,
C#, JavaScript, HTML, CSS, Java, Python, C/CC+,
као и технологија Microsoft SQL Server, ASP.NET
Core, MongoDB; познавање развоја и пројектовања сервиса у информационим системима; поседовање знања и вештина потребних за пројектовање и развој система база података.
ПОЗИЦИЈА 2: Услови за избор у сарадничко
звање и запослење на радном месту сарадник у
настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и информатика – ПОЗИЦИЈА 2 и подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће се
оцењивати у изборном поступку: кандидат не
сме бити правноснажном пресудом осуђиван за
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора да је основне
студије завршио са просечном оценом најмање
осам (8); кандидат мора имати завршене основне
студије у области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив из
области за коју се бира стечен у иностранству,
који је признат (нострификован) у Републици
Србији; кандидат мора имати статус студента на
мастер академским или мастер струковним студијама, у области за коју се бира; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије (односно раније Високе школе
електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду); познавање програмских језика
PHP, JavaScript, HTML, C/C++, Visual Basic и C#;
рад са Arduino развојним окружењем; познавање
програмског језика Asembler за Intel 196; познавање рада са развојим окружењима Phyton 196 и
МySQL; познавање развоја и пројектовања сервиса у информационим системима; пројектовање
и развој система база података; познавање рада
са XML документима; практична знања везана за
интернет програмирање.
ПОЗИЦИЈА 3: Услови за избор у сарадничко
звање и запослење на радном месту сарадник у
настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и информатика – ПОЗИЦИЈА 3 и подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће се
оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме
бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању; кандидат мора да је основне студије
завршио са просечном оценом најмање осам (8);
кандидат мора имати завршене основне у области
за коју се бира, на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму
у Републици Србији или еквивалентан научни,
односно стручни назив из области за коју се бира
стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора
имати статус студента на мастер академским или
мастер струковним студијама, у области за коју
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се бира; кандидат мора поседовати склоности и
способност за наставни рад; ако је кандидат лице
које је раније обављало наставни рад, кандидат
мора имати позитивну оцену укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада; ако постоје
елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије (односно раније Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду);
познавање програмских језика C и C++; познавање Linux оперативног система; познавање
алата HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Bootstrap
и Wordpress, NodeJS, Git-GitHub, Unity; познавање програмских језика Java, C#, PHP и Phyton;
познавање рада са релационим базама података,
МySQL, SQL Server, Apache XAMPP, WAMP.
ПОЗИЦИЈА 4: Услови за избор у сарадничко
звање и запослење на радном месту сарадник у
настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и информатика – ПОЗИЦИЈА 4 и подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће се
оцењивати у изборном поступку: кандидат не
сме бити правноснажном пресудом осуђиван за
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора да је основне
студије завршио са просечном оценом најмање
осам (8); кандидат мора имати завршене основне
студије у области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив из
области за коју се бира стечен у иностранству,
који је признат (нострификован) у Републици
Србији; кандидат мора имати статус студента на
мастер академским или мастер струковним студијама, у области за коју се бира; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије (односно раније Високе школе
електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду); искуство у раду са студентима; познавање OrCad, Matlab, LT Spice, Quartus
(Altera), IAR Embedded Workbench (ARM процесори); познавање рада са лабораторијском мерном
опремом која се користи у електроници.
ПОЗИЦИЈА 5: Услови за избор у сарадничко
звање и запослење на радном месту сарадник у
настави за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и
информатика – ПОЗИЦИЈА 5 и подаци о потребној
стручној оспособљености, знањима и вештинама,
односно компетенцијама које ће се оцењивати у
изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању;
кандидат мора да је основне студије завршио са
просечном оценом најмање осам (8); кандидат
мора имати завршене основне у области за коју
се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив из области за коју се бира стечен
у иностранству, који је признат (нострификован)
у Републици Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер академским или мастер
струковним студијама, у области за коју се бира;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју
наставе и других делатности Академије (односно
раније Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду); искуство у
раду са студентима; познавање HTML5, CSS3, Java,
C#, МySQL, Visual Studio SQL, SPSS, Photoshop,
AutoCAD, Adobe Illustrator, Corel Draw, Matlab; искуство у настави из предмета: Оперативни системи,
Рачунарска графика и Основи програмирања.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно
сарадничких звања, обављаће се у Београду.
Пријаве на конкурс за избор у сарадничка звања
и заснивање радног односа на радним местима у
погледу којих је расписан овај конкурс, могу се
поднети најкасније до 15. новембра 2021. године. Пријаве на конкурс се могу предати лично,
искључиво радним данима (понедељак-петак)
од 10 до 16 часова, или послати путем поште,
на адресу: Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, 11010 Београд.
Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек
Висока школа електротехнике и рачунарства до
истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће
се сматрати неблаговременим и биће одбачене.
Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на
овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз
које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене. Лично име и контакт подаци лица
задуженог за давање обавештења о конкурсу:
Горан Пантић, адреса е-поште: pgoran@viser.edu.
rs, канцеларија 002, Војводе Степе 283, Београд
(Вождовац). Пријава на конкурс мора обавезно
да садржи: податке неопходне за идентификовање сарадничког звања (односно радног места) за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно навођење сарадничког звања и
позиције за коју кандидат конкурише; податке
о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон
кандидата, адреса електронске поште ако је
кандидат поседује). Уз пријаву на овај конкурс
се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности
за напред наведена кривична дела (из члана 72
став 4 Закона о високом образовању), не старије
од месец дана – уколико кандидату уверење о
неосуђиваности не буде издато до затварања
овог конкурса, кандидати приликом пријаве на
конкус достављају потврду да су поднели захтев
за издавање тог уверења, док само уверење о
неосуђиваности треба да доставе без одлагања,
а морају га доставити најкасније до дана заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом степену потребног, односно одговарајућег високог образовања,
који је прописан као услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише; уверење високошколске установе о томе да кандидат има
статус студента који је прописан као услов за
избор у сарадничко звање за које се конкурише
(за звање сарадника у настави статус студента
на мастер студијама); извод из матичне књиге
рођених (или оверену фотокопију); уверење о
држављанству (или оверену фотокопију); радну биографију (CV) и одговарајуће доказе који
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно
педагошког рада (потврда образовне установе
на којој је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и слично); ако такви докази постоје,
одговарајуће доказе о поседовању захтеваних
референци, односно о поседовању захтеваних
стручних знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов (лиценце,
сертификати, уверења, потврде и слично). Подаци о месту и дану када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина,
односно компетенција кандидата у изборном
поступку, ако се таква провера буде спроводила: процена испуњености општих и посебних
услова за избор у наставничка звања вршиће
се на основу доказа које кандидати прилажу уз
пријаву на конкурс и у складу са Правилником
о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије. Провера оспособљености, знања и
вештина, односно компетенција кандидата, ако
се таква провера буде спроводила, може се одржати 16. новембра 2021. године или касније у
просторијама Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, Београд.
Кандидат који поднесе благовремену, уредну и
потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, на

основу доказа приложених уз пријаву на овај
конкурс, утврди да испуњава потребне услове за
избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања провере оспособљености, поседовања
тражених знања и вештина, односно компетенција, уколико је потребно да се таква провера
одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11120 Београд, Карнегијева 4

Редовни професор за ужу научну
област Аналитичка хемија
на Катедри за аналитичку хемију и
контролу квалитета

УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне
области Хемија и хемијска технологија.

Ванредни професор за ужу научну
област Хемијско инжењерство
на Катедри за хемијско инжењерство
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Ванредни професор за ужу научну
област Биохемијско инжењерство и
технологија

на Катедри за биохемијско инжењерство
и биотехнологију
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија или доктор наука
– технолошко инжењерство.

Ванредни професор за ужу научну
област Аналитичка хемија
на Катедри за општу и неорганску
хемију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Ванредни професор за ужу научну
област Органска хемија
на Катедри за органску хемију

УСЛОВИ: доктор наука – технолошко инжењерство, хемија и хемијска технологија.
ОСТАЛО: Услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником 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 начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и
истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
03.11.2021. | Број 958 |

69

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”

11000 Београд, Шафарикова 8
тел. 011/3223-328

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане члановима 139, 140
и чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – други закони 10/2019 и
6/2020), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте
и подручја рада којој припрада школа: (1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, (2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; потребно је да кандидат: има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и/или
стручног сарадника, односно положен стручни
испит; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; има најмање осам година рада у установи, на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, има обуку и положен испит
за директора (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност);
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. Уз пријаву и попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат доставља следећу
документацију: 1. оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању;
2. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу за наставника односно стручног сарадника; 3. потврду да има најмање осам
година рада у установи у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 4. оргинал доказ или оверену фотокопију
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); 5. доказ о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику не подносе овај доказ); 6.
доказ да има обављену обуку и положен испит
за директора (уколико је кандидат поседује); 7.
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
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против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); 8. уверење да против
кандидата није покренута истрага (не старије од
6 месеци); 9. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (доказ или изјаву о недостављању
доказа подносе само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); 10.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата – извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују
извештај); 11. лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 12. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 13. биографију са
кратким прегледом радног искуства и предлогом
програма рада директора школе, као и друге
прилоге којима доказује своје успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности и друге доказе за које сматра
да ће користити приликом доношења одлуке о
избору. Решење о именовању директора доноси
надлежни министар у року од 30 дана од дана
пријема документације, о чему школа обавештава
лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве на
конкурс се подносе у затвореним ковертама, са
назнаком: „Конкурс за директора“, препорученом
поштом или лично секретару школе, од 8.00 до
14.00 часова, на наведену адресу школе, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Ближа
обавештења могу се добити на броју телефона:
011/3223-328, код секретара школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Математичка анализа

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – математичке науке. Приликом конкурисања
потребно је поднети: молбу, биографију, оверену
копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну
област Алгебра и математичка
логика
на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну
област Вероватноћа и статистика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за коју се бира. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу, биографију,
оверену копију дипломе, списак научних радова
и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну
област Астрофизика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – астрономске науке, доктор астрономских
наука, доктор астрономије. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу, биографију,
оверену копију дипломе, списак научних радова
и сепарате истих.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени
чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 – др. закон
и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког

факултета. Молбе са потребним документима
могу се доставити Факултету на горе наведену
адресу или лично предати у секретаријату Факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ВРТИЋ „КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел. 069/2220-512

Васпитач

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у
наведеном занимању. Пријаве слати у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

11253 Сремчица, Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство)

УСЛОВИ: Кандидати треба да преузму формулар за пријаву на конкурс са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја: www.mpntr.gov.rs. Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати треба да
доставе: 1. оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, 2. кратку биографију
(ЦВ), 3. уверење о држављанству, оригинал или
оверену копију, не старије од 6 месеци; 4. извод
из матичне књиге рођених на обрасцу са холограмом, оригинал или оверену копију, не старије од
6 месеци, 5. извод из казнене евиденције МУП-а
РС који није старији од 6 месеци, као доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
6. доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Сва наведена документа кандидат мора поднети у оригиналу или овереној фотокопији. Документација коју кандидати доставе школи приликом пријаве на конкурс
се не враћа, већ се чува у архиви школе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса, рачунајући и дан објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку овог рока су
неблаговремене и као такве неће бити узимане у
разматрање. Пријаве које не садрже сву потребну документацију наведену у овом конкурсу у
оригиналу или овереној фотокопији су непотпуне и као такве неће бити узимане у разматрање.
Пријаве са назнаком “За конкурс” се могу предати лично, радним даном од 9 до 13 часова или
поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „СУТЈЕСКА“
11080 Земун, Задругарска 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
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система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/19
и 06/20), за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 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); најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1 тачке 1) и 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. Осим утврђивања
испуњеност услова за избор директора, Комисија
цени и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Кандидат је дужан да
уз пријаву на конкурс приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију дозволе за рад,
односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не
буде садржала уверење о положеном испиту за
директора школе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе);
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од шест месеци; уверење да није покренута истрага, нити се води кривични поступак
код надлежног суда, не старије од шест месеци;
потврду о радном искуству, најмање осам година
радног искуства у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима; уверење да није правоснажном пресудом осуђиван
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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,
што му онемогућава рад у образовању; потврду
– уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима –подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Бесплатна публикација о запошљавању

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса и другим прилозима слати на адресу школе, са назнаком: „Комисији за избор директора школе“. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе,
на број телефона: 011/2611-796.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СУТЈЕСКА“
11080 Земун, Задругарска 1

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање, сертификат о завршеном програму обуке за педагошког
асистента, познавање ромског језика, с обзиром
да се ради са децом, ученицима и породицама
из ромске заједнице, у складу са законом, познавање рада на рачунару, знање српског језика.
Кандидати су дужни да испуњавају посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да имају
одговарајуће образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од 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. да имају држављанство
Републике Србије, 5. да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидати подносе: 1. оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању, 2. оверену фотокопију сертификата о завршеном програму обуке за
педагошког асистента, 3. доказ о знању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 4. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од шест месеци), 5. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 6. уверење надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван, у складу са
одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију не старију од
један месец), 7. попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице, Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, 8. краћу
биографију. У поступку одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступка.
Рок заподношење пријава је осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично
или слати на адресу школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Хемијско инжењерство, за
наставни предмет Увод у хемију
УСЛОВИ: завршене основне студије – хемијски
смер на факултету природно-математичких наука или хемијски смер на факултету техничко-технолошких наука, стечен научни назив доктора
наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању,
Статута и Правилника о поступку и условима за
избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није покренут кривични поступак, нити истрага (које није старије од шест месеци), оверене
копије диплома или уверења завршених степена студија, списак научних и стручних радова,
као и по један примерак тих радова. Пријаве са
биографијом и траженим доказима о стеченом
образовању достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Улица цара
Душана 196, 11080 Београд – Земун. Пријаве
поднете по истеку рока и пријаве без потребних
доказа неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
1. Наставник у звању доцента за
ужу научну област Кривично право,
предмет Кривично процесно право
на одређено време од 5 година

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

2. Сарадник у звању асистента за
Међународноправну ужу научну
област, предмет Увод у право
европских интеграција
на одређено време од 3 године

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

3. Сарадник у звању сарадника у
настави за Међународноприватну
ужу научну област, предмет
Међународно приватно право
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

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

4. Сарадник у звању сарадника
у настави за ужу научну област
Кривично право, предмет
Међународно кривично право
на одређено време
од 1 године

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

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

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије
првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 (осам). Ближи услови утврђени су чланом 86 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и
73/18), чланом 117 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину и поступку избора демонстратора
Правног факултета Универзитета у Београду,
01-број: 2147/1 од 25.12.2012. године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана пријава кандидата (у три примерка, слободна форма,
са наведеним контактима), са прилозима у једном
примерку (биографија, списак научних радова,
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), подноси се у писарници Универзитета у Београду – Правног факултета, Булевар
краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса
или поштом.

ООШ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“
Београд
Краља Милутина 10

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова
радника у установи основног образовања може
бити примљен кандидат коjи испуњава следеће
услове: да поседуjе одговараjуће образовање:
висока стручна спрема: 1) на студиjама другог степена (мастер академске студиjе, мастер
струковне студиjе, специjалистичке академске
студиjе), и то: (1) студиjе другог степена из научне, односно стручне области за одговараjући
предмет, односно групе предмета; (2) студиjе
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студиjе другог степена
коjе комбинуjу целине и одговараjуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студиjама у траjању
од наjмање четири године, по прописима коjи су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године.
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УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова
радника у установи основног образовања може
бити примљен кандидат коjи испуњава следеће
услове: да поседуjе одговараjуће образовање:
трећи, четврти или пети степен стручне спреме
и најмање једна година радног стажа у струци.

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова
радника у установи основног образовања може
бити примљен кандидат коjи испуњава следеће
услове: да поседуjе одговараjуће образовање:
први степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидати поседуjу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима – овај доказ се прибавља приликом
закључивања уговора о раду и не мора се приложити уз пријаву на конкурс; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за коjе jе изречена безусловна казна затвора у
траjању од наjмање 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 саобраћаjа и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкциjу, и за
коjе ниjе, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србиjе; да знају српски jезик и jезик
на коjем остваруjе образовно-васпитни рад. Рок
за приjављивање на конкурс jе 8 дана од дана
обjављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне приjаве неће се узети у разматрање. Потпуном приjавом сматра се приjава коjа садржи: 1)
попуњен и одштампан приjавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; 2) доказ о држављанству Републике Србиjе
(уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених); 3) оверен препис или оверену
фотокопиjу дипломе о стеченом образовању; 4)
оверен препис или оверену фотокопиjу уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица
коjа могу засновати радни однос без положеног
одговараjућег испита); 5) доказ о знању jезика
на коjем се остваруjе образовно-васпитни рад.
Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна
комисиjа након обављеног разговор са кандидатима коjи испуњавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Приjаве треба послати на адресу: Београд,
Краља Милутина 10.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну
област Mедицинска биохемија

на одређено време од 5 година (са
пуним радним временом на Факултету)
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8
(осам), односно које има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука из научне области
за коју се бира, научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој науке
у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење
(пројекат, студију, 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; завршен фармацеутски факултет.

Ванредни професор за ужу научну
област Фармацеутска технологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8
(осам), односно које има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука из научне области
за коју се бира, научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима са рецензијама,
односно оригинално стручно остварење (пројекат,
студију, 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; завршен
фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области (фотокопије); биографију, списак радова, радове, уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира; извод из матичне књиге
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству
(фотокопија). Услови за избор у звање су 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, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом и
имунохемијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8
(осам), односно које има најмање 3 (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; завршен билошки
факултет, медицински факултет или фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс
треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод
из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за
избор у звање су 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, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника на Фармацеутском
факултету, Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Фармацеутског факултета Универзитета
у Београду.
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Асистент за ужу научну област
Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације
и показује смисао за наставни рад; завршен
хемијски или фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе:
диплому о завршеним претходним степенима
студија (оверене фотокопије), биографију, уверење о похађању докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске
дисертације (уколико је магистар наука), извод
из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за
избор у звање су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду
и Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област
Фармацеутска технологија
на одређено време од 3 године
6 извршилаца

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8), односно магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија (оверене фотокопије), биографију, уверење о похађању докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико је магистар наука),
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
уверење о држављанству (фотокопија). Услови
за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се
подносе у писаној форми Архиви Факултета,
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Ванредни професор за ужу научну
област Геофизика
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Хидрогеологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама
члана 74 став 8 Закона о високом образовању и
одредбама члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Радни однос заснива
се на одређено време од пет година. Кандидати достављају пријаву са прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о
одговарајућој стручној спреми, доказ о учешћу
на међународном или домаћем научном скупу,
доказ о објављеном уџбенику или монографији.

Доцент за ужу научну област
Петрологија

на одређено време од пет година
Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област
Геофизика
на одређено време
од пет година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама
члана 74 став 8 Закона о високом образовању и
одредбама члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација
кандидата у области понашања потрошача и
менаџмента предузећа у хотелијерству и туризму.

Асистент за ужу научну област
Динамичка геологија

Ванредни професор за ужу научну
област Статистика и математика

Асистент за ужу научну област
Петрологија

УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација
кандидата у области математике, линеарне
алгебре, теорије вероватноће и дискретне математике.

на одређено време од три године
2 извршиоца

на одређено време
од три године

УСЛОВИ: у звање асистента бира се студент
одговарајућих докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 08.00 или кандидат који
има академски назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени
услови утврђени су одредбама члана 84 став 1 и
став 2 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми – оверена, уверење о
уписаним докторским академским студијама или
доказ о прихваћеној теми докторске дисертације
за кандидате магистре, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству). Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба
107. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд
Тадеуша Кошћушка 63

Наставник за ужу научну област
Информационе технологије и
системи
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да
испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивању радног
односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75 Закона
о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања,
односно на период од 5 (пет) година, осим
звања редовног професора. Начин пријаве:
кандидати који испуњавају услове конкурисања,
потребно је да попуне електронску пријаву коју
могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета: http: //www.metropolitan.edu.rs/
aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова)
послати у електронском облику на адресу:
konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs или телефоном: 011/2030-885 (Слађана
Милановић). Конкурс је отворен до 10.11.2021.
године.

Редовни професор за ужу научну
област Пословна економија и
менаџмент

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Општи услови прописани су одредбама Закона о високом образовању, Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за
високо образовање, Статутом Универзитета у
Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду и општим актима Универзитета у Београду – Економског факултета, којима се уређују
услови и поступак за стицање звања наставника. Кандидати су у обавези да у пријави назначе
своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија,
библиографија (списак радова и радови), копије
диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на наведену адресу Универзитета,
соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Демонстратор за ужу научну област
Општа лингвистика, предмети Општа
лингвистика, Социолингвистика
сарадник ван радног односа, на
одређено време за школску 2021/22.
годину

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег степена, под условом да је на студијама првог степена студија остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са
укупном просечном оценом најмање (8). Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, на наведену адресу Факултета, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Редовни професор за ужу научну
област Италијанистика, предмет
Италијански језик
Ванредни професор за ужу научну
област Романистика, предмет
Методика наставе француског језика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени Законом о високом
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образовању, Статутом Универзитета у Београду,
Правилником 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, Статутом Филолошког факултета
Универзитета у Београду. Кандидати подносе и
потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http: //
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област
Германистика, предмет Немачки
језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Општа лингвистика, предмети
Општа лингвистика,
Психолингвистика
и Усвајање другог језика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује
смисао за наставни рад или магистар наука из
научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању и
Статутом Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Арабистика, предмет
Савремени арапски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Српски језик, предмет
Српски језик као страни
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Германистика, предмет
Савремени немачки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Јапанологија, предмет
Јапански језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ),
филолошки или њему одговарајући факултет,
општи успех на основним студијама најмање 8,
објављени стручни, односно научни радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решење
о признавању стране високошколске исправе
о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“
11250 Чукарица
Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757
e-mail: osstefandecanski@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана,
до повратка запослене упућене
на рад у иностранство
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Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време преко 60 дана,
до повратка запослене упућене
на рад у иностранство
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос, у складу са одредбама чл. 8, 139, да поседује одговарајуће високо образовање и услове за рад наставника: из
чл. 140, 142 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/20).
Кандидат мора да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
и непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни
формулар који кандидат преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (диплому
о основним студијама и мастер студијама не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 и
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверену копију, не
старију од 6 месеци); писмени доказ (уверење да
је положио испит из српског језика, одговарајуће
високошколске установе, којим потврђује да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће
образовање стекао на страном језику), личну
биографију – ЦВ. Кандидати који испуњавају
услове конкурса, а који су изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уколико је већ извршена
психолошка процена способности (у периоду
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и
где је извршена процена. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Стефан
Дечански”, у Београду – Железнику, Милана
Мијалковића 11. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно
у секретаријату школе, сваког радног дана од
08.00 до 15.00 часова или поштом на адресу школе. Пријаве се предају у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос
на радно место наставника“. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија именована решењем директора школе.

Педагошки асистент

за децу и ученике ромске
националности, на одређено време до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат у складу са чланом 155
став 8 и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту, треба да испуњава следеће услове:
има одговарајуће образовање; стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању; 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 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; да има држављанство Републике Србије; да зна српски и ромски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има савладан програм обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, и то: диплому о
стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; уверење
о неосуђиваности не старије од 6 месеци; личну
биографију – ЦВ. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази подносе се 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 „Стефан Дечански“,
у Београду – Железнику, Милана Мијалковића
11. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 15.00
часова, или поштом на адресу школе. Пријаве се
предају у затвореној коверти, са назнаком: „За
конкурс за пријем у радни однос на радно место:
педагошки асистент за децу и ученике ромске
националности“. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована решењем директора школе.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Секретар
УСЛОВИ: правни факултет, радно искуство у
струци 3 године, познавање рада на рачунару.
Предност ће имати кандидат са радним искуством у образовању. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњености услова из конкурса достављају се на наведену адресу Факултета или
путем мејла: office@fdb.edu.rs. Контакт телефон:
011/2620-186.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

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

Наука и образовање

Наставник виолончела

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано Правилником 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, 18/20), 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. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19, 14/20,
2/21), чл. 139, чл. 140 став 1 тачка 1 и 2, чл. 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20), и то: да кандидат 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. високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.200; 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 примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом,
доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); извод из МК рођених
(оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци); доказ о неосуђиваности – уверење из
КЕ о неосуђиваности (уверење МУП-а, оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности коју врши надлежна служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
Бесплатна публикација о запошљавању

разговора са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неоверене копије докумената неће се разматрати. Пријаве на конкурс
доставити поштом на наведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. По завршеном конкурсу
документација се не враћа кандидатима. Информације о конкурсу могу се добити у секретаријату
школе, радним данима од 10.00 до 14.00 часова,
на телефон: 011/3236-504.

11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

копије); доказ о стручној спреми; доказ да кандидат има завршену обуку за педагошког асистента (сертификат издат од стране министарства
надлежног за послове образовања); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених; очитану личну
карту (или фотокопију). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број телефона.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место педагошког асистента“ или донети лично код секретара
школе.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ
БИЗНИСА

3 извршиоца

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

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

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

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

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године, односно до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће
образовање: IV степен стручне спреме, завршен
програм обуке за педагошког асистента, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
ромски језик (у складу са чланом 139 став 1 тачка
4) Закона о основама система образовања и васпитања). Докази о испуњености услова из тачака
1, 3 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (оригинал или оверене

19300 Неготин
тел. 019/542-635

Васпитач
Медицинска сестра – васпитач

на одређено време до 09.08.2022.
године, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће
образовање и то: 1) за радно место васпитач –
одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач, у складу са Законом; 2) за радно место медицинска сестра васпитач – средње
образовање – медицинска сестра – васпитач и
лице које има одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на
којима је оспособљено за рад са децом јасленог
узраста – васпитач; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћајаи 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 језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, те заједно са одштампаним пријавним
формуларом, установи треба да доставе: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци, оверен препис
дипломе о стручној спреми, уверење надлежне
полицијске управе да није осуђивано за напред
наведена кривична дела. Доказ о познавању
језика је диплома стечена на српском језику. 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

03.11.2021. | Број 958 |

75

Наука и образовање

судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке
о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103 став 3). Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је
могуће преузети на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу
„Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://
www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursiza-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-umpntr/.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
наведене доказе како би орган могао даље да
поступа. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора у раду. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној од
надлежног органа (јавног бележника, општинској управи или суду), биће одбачене закључком
конкурсне комисије. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске
установе „Пчелица” Неготин и преко телефона:
019/542-635.

Ч АЧ А К
ПУ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина 60

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то ако:
I има одговарајуће образовање стечено за васпитача или стручног сарадника: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; II има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; III 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 ии
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
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них 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; IV има држављанство Републике
Србије; V зна српски језик на којем се остварује васпитно-образовни рад; VI да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и
стручног сарадника, односно положен стручни
испит; VII обуку и положен испит за директора
установе; VIII да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
Дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које има: одговарајуће образовање стечено за васпитача на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и сецијалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем
и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Потребна документација: попуњен
пријавни формулар доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; доказ о похађаном програму
обуке и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује); потврду да има
најмање осам, односно десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика на ком се изводи васпитно-образовни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције за
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања (издат по објављивању конкурса); лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата – извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора
установе); програм рада са радном биографијом.
Кандидат изабран за директора 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 подношење пријаве
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставити
ПУ „Моје детињство” Чачак, на адресу: Немањина бб, са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора” или лично у управи установе у објекту „Мали капетан”, Немањина 60, у правну службу, у периоду од 8 до 13 часова, сваког радног
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ”
Међуречје
32250 Ивањица

Педагог

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о

раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17 и
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат мора
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020, у даљем тексту: Закон) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” број: 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020 у даљем
тексту: Закон); под одговарајућим образовањем
подразумева се високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на радном месту: педагог; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштитећних
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: 1) краћу биографију, 2) доказ да имају одговарајуће образовање
– прописану врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образовању), 3) доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања – уверење из
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова (да није старије од шест месеци), 4) уверење основног суда да нису осуђивани (не старије од шест месеци), 5) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), 6) уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци). Докази под ставкама 2, 3, 4, 5 и 6 прилажу се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 1 тачка
2 3акона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговерене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве уз потребну документацију
слати на адресу: Основна школа „Вучић Величковић”, 32255 Међуречје.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

студије у трајању од најамање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године).

Наставник технике и технологије и
информатике и рачунарства

за рад са децом од три године
до поласка у школу
2 извршиоца

Наставник математике

УСЛОВИ: високо образовање првог степена
(основне академске студије од 180 ЕСПБ или 240
ЕСПБ, основне струковне студије од 180 ЕСПБ
или више образовање).

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

са 70% радног времена,
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос под условима: 1) да има одговарајуће
високо образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, стечено:
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или б) на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик – образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази
о испуњености услова из тачке 3 овог конкурса
под 1) и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а
доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4 овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија, у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и
потребну документацију треба послати на адресу школе или предати лично. Због достављања
обавештења, одлука и позива за разговор неопходно је да кандидат у пријави наведе тачне
контакт податке – телефон и адресу становања.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе на телефон: 032/5150-664.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦЕ”
Горњи Милановац, Вука Караџића 4
тел. 032/720-551

1) Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: високо образовање другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, основне
Бесплатна публикација о запошљавању

2) Васпитач

3) Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању.

4) Медицинска сестра – васпитач
за рад са децом од шест месеци
до 3 године

УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворогодишњем тајању.

5) Кувар
УСЛОВИ: средња стручна спрема у трогодишем
или четворогодишњем трајању.

6) Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: За рад у установи може бити примљено лице под условима прописаним законом, и то:
1. да има одговарајуће образовање: за радно
место бр. 1: дипломирани економиста или мастер економиста; за радно место бр. 2: за васпитача; за радно место бр. 3: из економске струке;
за радно место бр. 4: за медицинску сестру васпитача; за радно место бр. 5: за кувара; за радно место бр. 6: основно образовање; 2. да има
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 или
давање мита, за кривична дела из групе 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 коме
се остварује васпитно-образовни рад. Услови из
тачке 1 и тачака 3–5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2 (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из казнене евиденције
да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична дела из тачке 3. Доказ о знању српског
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, потребно је да
достави уверење да је положио испит из српског
језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе). За доказе 2–4, кандидат може овластити Предшколску установу да
их у његово име и за његов рачун прибави по
службеној дужности, и у том случају исте не доставља уз пријаву. Кандидати за које је утврђено
да испуњавају услове за пријем у радни однос

из члана 139 Закона и овог конкурса, и изабрани су у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министрства
просвете, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови“, поштом или лично
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. ПУ „Сунце”
изјављује да ће све податке о личности до којих
дође у поступрку пријема у радни однос користити у те сврхе, а подносилац пријаве је дужан да
уз пријаву достави сагласност да пристаје да ПУ
“Сунце” прикупља, обрађује, користи и објављује
његове личне податке у сврхе пријема у радни
однос. Информације о конкурсу могу се добити
у Предшколској установи и на телефон 032/720551, код секретара. Решење о избору кандидата
биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања.

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

Наставник српског језика и
књижевности

са 22,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020): да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II,
2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: У складу са чланом 155 кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
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књиге рођених; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи – српски језик (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (доставља се пре
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3
(уверење полицијске управе са изводом из казнене евиденције издатог од стране МУП-а РС);
кратку биографију. Сва документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије. Избор
се врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, кандидати достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор и послати
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурсну комисију“, на адресу: ОШ „Бранко
Радичевић“, 35254 Поповац. Телефон за контакт:
035/541-040.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац
Краља Петра Првог 64

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
помоћника директора, најкасније до
31.08.2022, са 45% радног времена

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
управника дома, најкасније до
31.08.2022.

Наставник прехрамбене групе
предмета

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

Стручни сарадник – педагог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140, 141 и 142 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 поседује одговарајуће образовање у складу са одредбама чл. 139, 140, 141
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20), Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I,
2/17-II, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 15/20), Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17,
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13/18, 2/20 и 14/20) и Правилника о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика („Сл. гласник РС”,
бр. 77/14); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: диплому о стеченом
одговарајућем образовању, и то: за радна места наставника и стручног сарадника – педагога: диплому о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са одредбама чл. 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), Правилника
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16,
13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18, 7/19,
2/20, 14/20 и 15/20), Правилника о степену и
врсти наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
5/15, 10/16, 2/17, 13/18, 2/20 и 14/20) и Правилника о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за
избор стручног сарадника – асистента у дому
ученика („Сл. гласник РС”, бр. 77/14); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/20) и то: уверење суда да против кандидата
није покренута истрага, односно да се не води
кривични поступак; уверење из казнене евиденције о неосуђиваности; доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Сви докази
о испуњености услова из конкурса саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ који се односи
на психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, односно лекарско
уверење надлежне установе, прибавља се пре
закључења уговора о раду. Све исправе, односно
докази морају бити у оригиналу или оверени у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 93/14, 22/15
и 87/18) и не могу бити старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију тј. доказе о испуњености услова, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи (поштом или лично) у затвореној коверти,
са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место
(на које конкуришу)“, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотупуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на тел. 035/323-594.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35222 Глоговац
тел. 035/8276-011

Наставник математике –
информатике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника
са функције

Стручни сарадник педагог или
психолог школе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: за заснивање радног односа прописани су чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20). У радни
однос у установи може да буде примљено лице
под под условима прописаним законом и то ако:
има одговарајуће образовање (сходно чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/20) и Правилнику о степену и
врсти наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017,
3/17, 13/18 и 11/19); 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, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, 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 РС; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовано-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат за пријем у радни однос
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете и
одштампан пријавни формулар доставља установи уз: биографске податке, односно радну
биографију; извод из матичне књиге рођених са
холограмом; оверен препис дипломе, не старије
од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); уверење да се против
кандидата не води истрага, нити је подигнута
оптужница, не старије од 6 месеци; уверење 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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора), не старије од 6 месеци. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
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упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“ у
Глоговцу, Јагодина.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
35250 Параћин
Бранка Крсмановића 57
тел. 035/563-445

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
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, и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16 –
исп., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20
и 1/21); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС и одштампан и попуњен пријавни
формулар достављају школи заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе, поред пријавног формулара, и: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању или уверења о стеченом одговарајућем образовању ако
диплома није издата (кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских,
односно основних струковних студија), уверење
надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописана чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење треба да буде
издато након расписивања конкурса), оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци),
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
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доказ да зна српски језик (овај доказ доставља
само кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат који буде примљен
у радни однос, пре закључења уговора о раду.
Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурсну комисију”. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт телефон 035/563-445.

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

Организатор практичне наставе

за 25% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
да имају одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања као и посебне услове предвиђене у Правилнику о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Саобраћај („Сл. гласник РС“, бр. 16/2015,
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 10/2021): дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани
саобраћајни инжењер или мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне
академске студије. У радни однос може бити
примљено лице, под условима прописаним
законом и ако: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију; и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, доставити: кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе (као
доказ о одговрајућем образовању), да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 ст. 1 т.
3 Закона (не старији од 6 месеци), уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, оригинал или оверена
копија не старија од 6 месеци). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова достављају се
у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на адресу: Техничка школа, Кнеза Милоша бб,
35230 Ћуприја са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 035/8472-466, код секретара школе.

КИКИНДА
ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”

23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Стручни сарадник – педагог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 139 и да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 141, 142, 143 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник“ РС 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и
чл. 6 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника ко у основној
школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/12, 15/13, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 6/20, 8/20
и 16/20) и то: у погледу образовања потребно
је да има одговарајуће високо образовање из
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и: 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 педагошкох наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњавају услове у погледу врсте образовања прописане из
чл. 6 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи и то: професор педагогије; дипломирани
педагог – општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог – психолог;
дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог – мастер; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловну казну затвора у трајању
од најмање три месеци као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица или родоскрњавење, запуштање или 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
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик (доставља се уколико кандидат
није одговарајуће образовање стекао на српском
језику). Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе: дипломе о стеченој стручној спреми
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
шест месеци); потврду о неосуђиваности издаје
надлежна полицијска управа (не старије од дана
објављивања конкурса, оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловну казну затвора у
трајању од најмање три месеци као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица или родоскрњавење, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
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дела против полне слободе, против правног саобраћаја и и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора о раду;
доказ о знању српског језика су у обавези да
доставе кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 24400
Сента, Главни трг 12. Ближе информације о конкурсу могу се добити код привременог директора
школе: Нађ Абоњи Золтан, тел. 024/817-171.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интеренет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc и са пријавним формуларом достављају
горе наведену документацију.Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандрадизованих поступака. Након
достављања резултата психолошке процене за
рад са децом и ученицима конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Пријаве слати
у затвореном омоту, са назнаком: „За конкурс
– стручни сарадник педагог“, на адресу: Основна школа „Васа Стајић“, Светог Саве 101, 23305
Мокрин. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 0230/62-048.

Лепосавић

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-171

Секретар школе

на одређено време ради замене
запослене, за време спречености за рад
због одржавања трудноће, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом, и то: 1. образовање из
области правних наука – завршене студије другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године по
пропису који је уређивао високошколско образовање до 10. септембра 2005; 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
изречена безусловна казна затвора у трајању
од 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
заштићени међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Ребулике Србије; 5.
да зна српски и мађарски језик. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у
радни однос и поверавају 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. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, 2. доказ о држављанству
Републике Србије, уверење о држављанству, 3.
извод из матичне књиге рођених, 4. уверење о
некажњавању, 5. доказ о знању језика националне мањине, тј. мађарски језик.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ“
34300 Аранђеловац
Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

СРЕДЊA ШКОЛA
„НИКОЛА ТЕСЛА“
Професор филозофије

за 37,50% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене одредбама чл. 139,
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/20) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, 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:
професор филозофије, односно дипломирани
филозоф, мастер филозоф и професор филозофије и социологије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијском програму из филозофије. Кандидат треба да
има: психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
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; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), уверење да
се против њега не води истрага (не старије од 6
месеци), радну биографију и телефон за контакт.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви
докази прилажу се у оригиналу и овереној копији.
Кандидати попуњаваују пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс доставити на адресу: Средња школа “Никола
Тесла” у Лепосавићу, 38218 Лепосавић, Немањина 29/А. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање. Контакт телефон школе:
028/83-562.

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставник солфеђа може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања предвиђеног чл. 140,
141, став 3 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника у основој музичкој школи, и то: дипломирани музички педагог; дипломирани музичар, усмерење
музички педагог; професор солфеђа; професор
солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар – педагог; мастер теоретичар уметности,
професионални статус – музички педагог; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави следећа документа у оригиналу или
овереној фотокопији, не старија од шест месеци: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности; доказ да зна
српски језик као и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима– овај документ је
потребно да достави једино изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи
конкурсна комисија. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
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. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може
да поднесе жалбу директору у року од осам дана
од дана достављања решења. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
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конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ако по конкурсу није
изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана. Пријаве треба послати
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“,
на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 034/712-959.

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

Наставник у звање доцента
за научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну област
Моторна возила и мотори
на одређено време од 5 година

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

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

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање сарадника
у настави за научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа научна област
Примењено рачунарство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из
научне области рачунарске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство или организационе науке (информациони системи), који
је студије првог степена завршио са просечном
оценом најмање 8 (осам). Општи предуслов:
кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст.
4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе)
да нису осуђивани за кривична дела прописана
наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о
организацији и систематизацији послова на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу,
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је
доставити и: биографију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску – ЦД).
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”, доставити на
адресу: Економски факултет, Крагујевац, Лицеја
Кнежевине Србије 3.

ОШ “МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ”
34300 Аранђеловац
Светогорска 7
тел. 034/702-095, 702-096

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку,
на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду које треба да
испуњавају, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 27/2018 (II)
- други закон, 10/2019 и 6/2020): за наставника
разредне наставе може да буде изабрано лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; за наставника
разредне наставе може да буде изабрано лице
које, поред одговарајућег образовања испуња-

ва следеће услове: које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
које није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање 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;
које има држављанство Републике Србије; које
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи за разредну
наставу: 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.

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, за рад у
матичној школи у Аранђеловцу
и издвојеном одељењу у Горњој
Трешњевици, на одређено време до
повратка радника именованог на
функцију у органе локалне самоуправе
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду које треба да
испуњавају, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (“ Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 27/2018 (II)
- други закон, 10/2019 и 6/2020): за наставника енглеског језика може да буде изабрано лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; за наставника енглеског
језика може да буде изабрано лице, које поред
одговарајућег образовања испуњава следеће
услове: које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; које није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање 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; које има
држављанство Републике Србије; које зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи за енглески језик: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани филолог англиста, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог, мастер професор језика
и књижевности. Лица која су стекла академско
звање мастер, морају имати претходно завршене
основне академске студије из области предмета,
односно на студијским групама: језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика,
Енглески језик и књижевност са другом страном
филологијом.
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Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду које треба да
испуњавају, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 27/2018 (II)
- други закон, 10/2019 и 6/2020): за наставника музичке културе може да буде изабрано лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; за наставника музичке
културе може да буде изабрано лице, које поред
одговарајућег образовања испуњава следеће
услове: које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; које није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање 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; које има
држављанство Републике Србије; које зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи за музичку културу: академски
музичар, дипломирани музичар – музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани
музичар композитор, дипломирани композитор,
дипломирани музичар – диригент, дипломирани
музичар – музиколог, дипломирани музиколог,
дипломирани диригент, дипломирани музичар
– акордеониста, дипломирани музичар – соло
певач, дипломирани музичар (гитариста, пијаниста, чамбалиста, оргуљаш, харфиста, перкусиониста, виолиниста, виолиста, виолончелиста,
контрабасиста, флаутиста, обоиста, кларинетиста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста,
тубиста, саксофониста,) дипломирани професор
солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, професор црквене музике и појања,
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар – педагог, дипломирани музичар
– бајаниста, дипломирани музичар за медијску
област, професор музичког васпитања, дипломирани музичар – педагог, дипломирани флаутиста, дипломираницрквени музичар (педагог, појац
и диригент хора), професор музичке културе,
мастер теоретичар уметности (професионални
статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички
уметник, мастер композитор, дипломирани трубач, дипломирани клавириста, мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет), мастер уметник дигиталних медија са завршеним основним
академским студијама музичке уметности).
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, попуњеним
пријавним формуларом на званичној интернет
страници Министарства просвете и потребним
документима о испуњењу услова конкурса (оверене копије): диплома о завршеном високом
образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности, подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, Основној школи „Милош Обреновић“, у Аранђеловцу, док се доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
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ско уверење) подноси пре закључења уговора о
раду. Након извршеног ужег избора, кандидати
се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Затим се сачињава листа кандидата који испуњавају услове за пријем и
обавља се разговор са њима, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
контакт адресе које су навели у својим пријавама. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: ОШ “Милош Обреновић”, 34300 Аранђеловац,
Светогорска 7.

К РА Љ Е В О

да доставе и у електронској форми на компакт
диску – ЦД, у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање, Универзитета
у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отворен 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс“.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац
Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Наставник физике

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.
тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцента,
научна област Биотехничке науке,
за ужу научну област
Прехрамбена технологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука – технолошко инжењерство. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом
74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II–01-142 од 22.02.2021. и бр. II-01133/4 од 26.02.2021), Статутом Факултета за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 1540 од 14.08.2020), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. III-01-270 од
30.03.2021. бр. III-01-515/4 од 24.06.2021), Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у
звање (које је саставни део Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу),
Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-523/44 од 16.07.2020. г. бр. III-01-871/19 од
29.10.2020. г. бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. и
бр. III-01-37/16 од 28.01.2021), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављеног кандидата,
као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење). Кандидати који се пријављују
на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом
72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом надлежног органа
да нису осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене
копије диплома, односно уверења о стеченом
високом образовању; уверење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена претходних
степена студија; списак објављених стручних и
научних радова; доказе о испуњавању општих
предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4. Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити
у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни

на одређено време до преузимања
запосленог, а најкасније до 31. августа
2022. године, са 60% радног времена, за
рад у подручним одељењима у Злегињу,
Доброљупцима и Лаћиследу

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до преузимања
запосленог, а најкасније до 31. августа
2022. године, са 35% радног времена, за
рад у подручним одељењима у Злегињу,
Доброљупцима и Лаћиследу

Стручни сарадник – педагог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
са 50% радног времена,
за рад у матичној школи
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17), у радни однос може да буде
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правилника
о организацији и систематизацији послова: 1)
поседовање одговарајућег образовања, у складу са Законом и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; 3) поседовање држављанства Републике Србије; 4) знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5)
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Докази о испуњености напред наведених услова,
и то из тачак 1), 3)–5) су саставни део пријаве
на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Наставник у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, 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. Уз пријавни фор-
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мулар (са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), потребно је
доставити школи: оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме
(не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама образовања и васпитања
(оригинал или оверена копија, не старија од 6
месеци) из МУП-а; уверење да против лица није
покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага за наведена кривична дела из чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама образовања
и васпитања (оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци) из суда; извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу
(оригинал или оверена копија, не старија од 6
месеци); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима – лекарско
уверење, подноси се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
037/3552-353.

СРЕДЊА ШКОЛА
37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

Наставник предметне наставе –
српски језик и књижевност

за 83% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе –
физичко васпитање

за 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама; 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 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, утвређено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба
да приложи: 1. одштампани пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете; 2. пријаву на конкурс са краћом биографијом; 3. оверену копију дипломе о стеченом
образовању; 4. уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе о неосуђиваности за
кривична дела наведена чланом 139 став 1 тачка
3 ЗОСОВ (не старије од 6 месеци); 5. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); 6. уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 7.
доказ о знању српског језика (уколико одговаБесплатна публикација о запошљавању

рајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору кандидата комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос, врши
ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене за рад са децом
и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично у секретаријат школе или слати препорученом пошиљком
на горенаведену адресу. Рок за слање пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови“. Телефон за контакт: 037/788-369.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево, Општина Брус

Стручни сарадник библиотекар

са 40% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и
10/19, 6/20) и то: 1) да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се
прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи; 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 злостављење малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености изнад наведених услова
и то из тачака 1, 3–5 су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора. Наставник, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (1) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне

академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију (поред горе наведене документације и извод из матичне књиге рођених), у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник технике и технологије са
60% радног времена и наставник
информатике и рачунарства са 40%
радног времана
за рад у матичној школи у
Александровцу и издвојеним
одељењима у Плочи и Горњем Ратају,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена до истека мандата директора
у првом мандатном периоду
1 извршилац

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18) потребно је да кандидат
испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и то: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, то јест високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије(студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука – у ком случају је неопходна 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, као и поседовање
степена и врсте образовања из члана 3 став
1 тачке 13 и 14 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 и 11/19, 2/20, 8/20) за наведена
радна места; поседовање психичке, физичке и
здравствене 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,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
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дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар – образац на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице потребно је да кандидат достави: кратку биографију, уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење да кандидат није осуђиван (оригинал, не старији од 6 месеци). Доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у року
прописаном Законом о основама система образовања и васпитања. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Одштампани пријавни формулар
са траженим доказима о испуњавању услова за
заснивање радног односа доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком на коверти “Пријава на конкурс” или донети лично у просторије
школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе или путем телефона: 037/3552-151.

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица
која испуњавају услове прописане чланом 122,
чланом 123 став 14 и 15, чланом 139 и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – други закон и 10/2019 и 6/2020): 1) да
поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тач. 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон и
10/2019 и 6/2020): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из
става 1 тачка 1 подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања, 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 6. да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 7. да је савладало обуку и да има положен
испит за директора установе, 8. да има дозволу за рад (положен стручни испит – лиценца),
за наставника, педагога или психолога. Уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.андидат је
дужан да уз попуњен пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни
однос у установама образовања и васпитања),
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз попуњен и одштампан пријавни формулар,
кандидати достављају следећу документацију:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима – лекарско уверење не старије од шест месеци; оригинал или оверену коију уверења основног суда
да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге
оптужнице којој није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога – за кривична
дела примање 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, са датутом издавања не старијим од дана објављивања огласа.уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, са датумом издавања не старијим од дана
објављивања огласа; уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, са холограмом); доказ да зна српски језик
(уколико је кандидат стекао одговарајуће високо
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања на српском језику, сматра се да је достављањем доказа о образовању, доставио и доказ да зна српски језик);
потврда о радном искуству да има најмање осам
година рада у области образовања и васпитања
(оригинал); оверен препис или оверену фотокопију документа о шположеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је надзор вршен
(извештај просветног саветника); уколико се на
конкурс пријави лице које је предходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену
фотокопију; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и доказ о својим стручним
и организационим способностима (необавезно).
Документација без доказа о положеном испиту
за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року,
положи наведени испит у складу са чланом 122
Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа
(суда, органа општинске-градске управе, јавног
бележника). Пријаве са овом документацијом се
не враћају и задржавају се у архиви школе. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од

објављивања конкурса. Министар врши избор
директора у року од 30 дана од дана пријема документације који му је доставио Школски
одбор и доноси решење о његовом именовању,
о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати у затвореном коверту, са назнаком: ”Пријава на конкурс за избор директора”, на
горе наведеној адреси или донети лично, радним
даном, од 08.00 до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“
16000 Винарце
тел. 016/253-349

Педагошки асистент

за ученике ромске националности, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до краја
школске 2021/2022. године, односно
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: да кандидат има средњу стручну
спрему, обуку за педагошког асистента; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лца 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 ромски језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи:
оверен препис фотокопије дипломе о стеченом
образовању; сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о положеном
нивоу обуке за педагошке асистенте; уверење
о држављанству Републике Србије; уверење о
неосуђиваности; извод из матичне књиге рођених. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
са одштампаним формуларом достављају горе
наведену документацију. Доказ о здравственој
способности за рад са децом подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве са документацијом достављају се у року од осам дана од
дана објављивања конкурса на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу се
добити на телефон: 016/253-349.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

У огласу објављеном 20.10.2021. године, у публикацији „Послови“, исправља се број телефона
за контакт, тако што уместо: 016/218-980, треба
да стоји: 016/212-980. У осталом делу конкурс
остаје непромењен.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета,
на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови: утврђени чл. 139 и
140 ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18).
Посебни услови: врста и степен стручне спреме
прописани су Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21 и 4/21). Пријавни формулар за учешће на
конкурсу кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, попуњава
га и заједно са доказима о испуњавању услова
конкурса подноси на адресу школе, са назнаком
“За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса. Уз пријавни формулар кандидат подноси следеће доказе о испуњавању
услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал
извода из матичне књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о
држављанству (не старије од шест месеци); уверење да лице није осуђивано за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а
(издаје надлежни МУП РС); доказ о познавању
српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику; лекарско
уверење (не старије од 6 месеци) подноси кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код
јавног бележника. Неоверене фотокопије докумената сматраће се непотпуном документацијом
и по истој се неће поступати. Благовременом
пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи
документа којим кандидат доказује да испуњава
услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци конкурсне комисије у законом предвиђеном року. Ближа
обевештења у вези са расписаним конкурсом се
могу добити лично у секретаријату школе или на
телефон: 016/785-234, сваког радног дана од 8
до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Наставник предметне наставе
(српски језик)

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене
са послова помоћника директора,
а најдаље до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20): 1. да имају школску спрему
прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злосБесплатна публикација о запошљавању

тављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4. да имају држављанство Републике Србије,
5. да знају српски језик.

Наставник предметне наставе –
Чувари природе

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20): 1. да имају школску спрему прописану Правилником о степену и врсти
образовања који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017); 2.
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик.
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 на конкурс кандидат треба да поднесе: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству Републике Србије; 3) доказ
о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања (оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању);
4) доказ о поседовању дозволе за рад наставника
или стручног сарадника (лиценца); пријава која
не садржи доказ о положеном испиту за дозволу
за рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за лиценцу; 5) доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона
(не старији од шест месеци); 6) доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); 7) радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здравствене
установе не старије од шест месеци), прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви наведени
докази се достављају у оригиналу или у овереној
фотокопији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве на конкурс заједно
са потребном документацијом се могу поднети
непосредно или преко поште на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. Додатне информације о конкурсу кандидат може добити на тел.
016/3427-124, од секретара школе.
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ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Педагошки асистент

за рад са ученицима ромске
националности, на одређено време за
школску 2021/2022. годину, односно
до 31.08.2022. године, место рада
Брестовац
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у четворогодишњем трајању и савладан програм обуке
за педагошког асистента, а уколико нема савладан програм обуке дужан је да достави доказ о
савладаном одговарајућем програм обуке у року
од шест месеци од дана пријема у радни однос, у
складу са Правилником о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС”, број
87/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лца или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и ромски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана биографија
кандидата; оригинал или оверена копија дипломе (сведочанства), којом се потврђује тражена
стручна спрема; доказ о савладаном програму
обуке за педагошког асистента (изабрани кандидат који нема савладан програм обуке дужан
је да достави доказ о савладаном одговарајућем
програму обуке у року од шест месеци од дана
пријема у радни однос); оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу, са холограмом); оригинал или
оверена копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); ориигнал или оверена копија
уверења о неосуђиваности, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање – из казнене евиденције МУП-а (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који нису одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ о
знању ромског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно потврда о познавању ромског језика, коју издаје високошколска
установа или национални савет ромске националне мањине. 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, поптуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на
контакт телефоне које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у
просторијама школе на горе поменутој адреси, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на бројеве контакт телефона које
су навели у својим пријавама. Напомена: небла-
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говремене, непотпуне, неразумљиве пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у
општини, суду или код јавног бележника неће
бити разматране од стране конкурсне комисије.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања огласа у листу Националне службе за запошљавање “Послови”. Пријаве се подносе на адресу школе. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ“
15316 Бања Ковиљача
Вере Благојевић 4
тел. 015/818-177
e-mail: osverabbk@gmail.com

Наставник хемије
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у
радни однос под условима из чл. 139 ЗОСОВ: 1)
да има одговарајуће образовање и то: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручниих сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 И 2/2020) 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
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 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:
кратку биографију; оригинал или оверена копија
дипломе о стеченој стручној спреми; 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. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована од стране директора школе.
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом или лично у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс –
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не отварај”, на адресу школе: ОШ “Вера Благојевић” Бања Ковиљача, Вере Благојевић 4, 15316
Бања Ковиљача. Фотокопије које нису оверене
од стране надлежне установе неће се узимати у
разматрање, као ни неблаговремене и непотпуне
пријаве. Телефон школе: 015/818-177.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ВУШОВИЋ”
37215 Ражањ
Новоражањска 42

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка са функције
директора школе
УСЛОВИ: На основу Правилника о стручном спреми наставника и стручних сарадника у основним
школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/1013, 2/2016, 10/2016, 2/17, 3/17
и 13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021): послове наставника наставника разредне наставе може да обавља: 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. Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26 Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 75/14, 13/17, 113/17 и
95/18), за наведено радно место кандидат треба
да испуњава услове из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021), односно да кандидат:
поседује 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; 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 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;
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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено

на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова) доказ – уверење
надлежне установе. Образовање из става 1 овог
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи и то: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (доказ не старији од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију доказа да нису осуђивани 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 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
(оригинал или оверена фотокопија уверења
полицијске управе Министарства унутрашних
послова не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверену фотокопију), радну биографију. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступка. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
на адресу: ОШ “Иван Вушовић”, Новоражањска
42, 37215 Ражањ, са назнаком “Конкурс за пријем
у радни однос на радно место наставника разредне наставе”. Контакт телефон: 037/3841-112.
Непотпуна и неблаговремена документација неће
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: најмање четврти степен стручне
спреме; да знају ромски језик и имају савладан
програм обуке за педагошке асистенте предвиђен Правилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” број 87/2019); 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
трајњу од најмање три месеца као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву на
конкурс је (8) осам дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
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ба да приложи: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је
доступан у делу „Ново на сајту” на адреси: http:
//www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR ZA KONKURISANJE.doc; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; сертификат Министарства просвете о
положеној обуци за педагошке асистенте; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не могу бити старија од
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближе информације могу се
добити код секретара школе или преко телефона: 018/610-400.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог који је именован
на место помоћника директора школе,
са 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука са претходно завршеним студијама 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, са претходно завршеним студијама првог
степена из научне, однодно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета
– образовни профил: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије
за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за
средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном,
смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани
професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике -мастер,
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дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу – мастер,
мастер професор математике и физике, мастер
професор информатике и физике, дипломирани
физичар – информатичар, мастер професор предметне наставе; лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике; обавезно 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; 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 ове тачке;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; неосуђивано 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; држављанство
Републике Србије; познавање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 3. тачке 1), 2), 4) и
5) текста конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 3. тачка 3) текста конкурса пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http:
//www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; диплому или
уверење о завршеном факултету (оригинал
или оверена фотокопија); потврду високошколске установе о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
односно уверење о положеном стручном испиту/
уверење о положеном испиту за лиценцу; податак из казнене евиденције надлежне полицијске
управе (казнена евиденција се води код полицијских управа према месту рођења кандидата);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) не старије
од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Конкурсну
документацију кандидати достављају на адресу:
ОШ „Љупче Николић”, Тихомира Ђорђевића 10,
18220 Алексинац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Андрагошки асистент

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

Андрагошки асистент

са 40% радног времена,
на одређено време до краја
школске 2021/2022. године

Андрагошки асистент

са 30% радног времена,
на одређено време до краја
школске 2021/2022. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају: средње
образовање у трајању од четири године; савладан програм обуке „Интегрални програм обуке
за остваривање основног образовања одраслих
по моделу функционалног основног образовања
одраслих”. Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике Србије;
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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ
о испуњености овог услова установи доставља
изабрани кандидат пре закључења о уговора о
раду); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року
од 10 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву се прилаже следећа документација:
попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије; радна биографија; оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених,
односно венчаних; оригинал или оверена копија
уверења о држављанству Републике Србије не
старија од шест месеци; оригинал или оверена
копија дипломе о стеченом средњем образовању
у трајању од четири године; доказ о савладаном програму обуке „Интегрални програм обуке
за остваривање основног образовања одраслих
по моделу функционалног основног образовања
одраслих”; доказ о неосуђиваности за кривична
дела наведена у тексту конкурса. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати
путем поште на адресу: Основна школа „Надежда
Петровић”, 18311 Сићево. Одлука о избору кандидата биће донета у складу са чланом 154 став
2–7 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020). Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон: 018/4151-411.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Стручни сарадник – психолог у
посебним условима
УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење). Посебни услови предвиђени чланом
139 став 1 тачке 1)–5), чланом 140 став 1 и 2,
чланом 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020), 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”, број 17/2018 и 6/2020). У
радни однос у установи може да буде примљено
лице које испуњава поред услова предвиђених
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Наука и образовање

Законом о раду и услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање: високо
образовање: професор психологије; дипломирани психолог – општи смер или смер школске психологије; дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани школско-клинички психолог;
дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани психолог – мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани
мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из
развојно-педагошких предмета; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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. Услови из тачака 1)–5)
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености
услова из тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати уз попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја подносе: доказ о
држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; уверење
надлежне високошколске установе о образовању
кандидата 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, односно о положеним испитима из педагогије и психологије односно оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу; доказ да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као ни за кривична дела:
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику; радну биографију (осим за
лица која први пут заснивају радни однос) –
пожељно. Уколико учесник конкурса не достави
доказ из тачке 3) пријава се сматра потпуном,
али кандидат који буде засновао радни однос по
конкурсу, обавезан је да наведено образовање
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. У поступку одлучивања
о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способ-
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ности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у часопису
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Пријаве достављати на адресу: Школа за основно
и средње образовање „Царица Јелена”, Гоце Делчева 2, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе или на телефон
број: 018/560-848. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин
Његошева 15
тел. 020/811-110

1. Наставник ликовне културе

у матичној школи, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
одсуства, за 50% норме

2. Наставника српског
и босанског језика

у матичној школи, на одређено
време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене чл. 139 до 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и
здравствена 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. држављанств РС, 5. да зна српски
језик, ако се образовно-васпитни рад остварује
на језику националне мањине, осим услова из
става 1 члана 139 лице мора да има и доказ о
знању језика на коме се 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 тачке 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, који заједно
са потребном документацијом достављају школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Рифат
Бурџовић Тршо“, Тутин, Његошева 15. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року
од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОШ „БРАТСТВО“

36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50
тел. 064/1875302

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабран
кандидат који испуњава услове прописане чл.
122, 139, и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: да
има одговарајуће високо образовање за наставика те врсте школе и подручје рада, за педагога
и психолога: на студијама другог степена мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице из ове подтачке
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; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе 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 дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу),
односно положен стручни испит за наставника,
васпитача и стручног сарадника; да има 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 зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат је дужан да уз попуњен формулар
за пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, достави следећа документа:
1) оверену копију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника, педагога или психолог; 3) уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених;
5) потврду да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
6) доказ о познавању језика на коме се остварује образовно васпитни рад (српског и босанског језика) – доказује се уверењем или дипломом
о стеченом средњем, вишем или високом образовањем на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или потврдом о положеном
испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе; 7) биографију са кратким прегледом кретања у служби и оквирни план
рада директора за време мандата; 8) доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (оверена копија извештаја просветног
саветника), уколико је надзор вршен; 9) доказ о
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резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, (подноси
само кандидат који је претходно обављао дужност директора установе); 10) уверење издато од
стране надлежне службе МУП-а о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у 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; 11) уверење да за
кандидата није утврђено дискриминаторно понашање, издато од стране Повереника за заштиту равноправности, да није старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија, 12) уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и није покренута истрага,
да није старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија; 13) потврду о похађаном прописаном
програму обуке за директора установе и потврду о положеном испиту за лиценцу за директора
установе образовања и васпитања, уколико их
поседује, оригинал или оверена копија (изабрани
директор, који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
подноси кандидат који буде изабран за директора пре закључења уговора о раду, односно
пре ступања на дужност. Пријава на конкурс и
докази о испуњености услова конкурса се подносе лично секретару школе или поштом у затвореној коверти, на адресу школе: ОШ “Братство”,
Гојка Бачанина 50, 36300 Нови Пазар, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. За све
потребне информације обратити се секретару
школе на телефон: 064/1875-302. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21460 Врбас, Палих бораца 2
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
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. закони, 10/2019,
27/2018 – др. закон, 6//2020) и чланом 46 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Братство јединство“ Врбас: одговарајуће
образовање: 1. високо образовање другог степена, односно високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године са стручним називом дипломирани економиста, смер финансијски
менаџмент и рачуноводство; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 3. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
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кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. поседовање држављанства Републике Србије;
5. познавање српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи; 6. додатни
услови: рад на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани пријавни формулар са назначеним бројем телефона и адресом, кандидати прилажу следећу докумнтацију: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти
и степену стручне спреме; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије; оригинал или оверену копију уверења о
неосуђиваности прибављену од надлежне службе
МУП-а; уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високе школске установе; потврду или уверење, сертификат о познавању рада
на рачунару; уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве са потребном документацијом о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе.
Кандидати који буду избрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности коју
врши надлежна служба за запошљавање, о чему
ће кандидати бити обавештени. Лице задужено
за давање обавештења по конкурсу је секретар
школе, телефон: 021/702-515, 705-337.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА НОВАКОВ“
21433 Силбаш
Краља Петра Првог 103
тел. 021/764-302

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2021/2022. године,
односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: средња школа; познавање ромског језика; поседовање сертификата о завршеној обавезној обуци за педагошког асистента; неосуђиваност 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 да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство РС;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја доставити следећу документацију: оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству; кратку
биографију (ЦВ); потврду о неосуђиваност 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 да за лице није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; оригинал или оверену копију сертификата о завршеној обуци за педагошког асистента. Рок за пријављивање на конкурс за радно
место педагошког асистента је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Пријаве се подносе на формулару са званичног
сајта Министрства просвете. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или поштом на адресу
школе, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 021/764-829. Поднета
документација се не враћа.

РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ
ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ
21000 Нови Сад
Фрушкогорска 1

Млађи истраживач –
биоинформатичар
на одређено време

Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије окупља тим који жели
да креира будућност вештачке интелигенције у
Србији и региону. Уколико желиш да нам се придружиш, као млађем истраживачу, твој посао је
да помогнеш да то и постигнемо. Наш институт
тежи да успостави и негује мултидисциплинарне сарадње са партнерским институцијама из
области молекуларне биологије, биомедицине и
фармације. Бићеш важан део нашег тима радећи
на дизајну и развоју нових АИ решења за биомедицину/биотехнологију. Такође, у сарадњи
са новоформираним Next Generation Sequencing
(NGS) одељењем учествоваћеш на различитим
биомедицинским пројектима. Усавршаваћеш
своја знања и вештине радећи са светски познатим менторима и сарадницима, посећујући реномиране конференције и објављујући радове у
признатим часописима. Уколико поседујеш мастер диплому основних студија и жељу за усавршавањем на докторским студијама или завршене
докторске студије из области биоинформатике,
молекуларне биологије, биохемије или сродних
природних наука, а прилагодљив/а си, упоран/
на, знатижељан/на да истражиш непознато и
желиш да радиш у динамичном, новом истраживачком институту, ти си прави кандидат за нас.
Запошљавамо једног извршиоца на одређено
време, са пуним радним временом, почев од дана
ступања на снагу уговора о раду. Нудимо компетитивне зараде, флексибилно радно време и
могућност за рад из било ког дела Србије.
УСЛОВИ: техничко-технолошке, биоинформатичке, биолошке, биохемијске и сродне природне
науке; VII ССС; радно искуство: није неопходно,
предност се даје кандидатима са бионформатичким искуством; мастер и основне студије завршене у року са просечном оценом већом од 8.
Посебна знања, вештине и компетенције: знања
из области биоинформатике и/или анализе података НГС-а и/или процеса анализе и анотације
секвенци и генских варијанти; искуство у раду са
биолошким базама података; познавање алата
и метода за визуализацију биолошких података.
Опис послова и радних задатака радног места:
бави се научно-истраживачким радом; учествује
у припреми, пријављивању и реализацији националних и међународних научно-истраживачких
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и других пројеката групе и Института; учествује
у пословно-техничкој сарадњи са привредом;
обавља и друге послове по налогу директора
Института и руководиоца групе.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пропратно писмо које
објашњава твоје мотиве конкурисања и зашто
сматраш да си прави кандидат за наш тим; 2.
радну биографију са прегледом досадашњег
научно-истраживачког рада; 3. диплому и сертификат релевантне за позицију за коју се конкурише; 4. фотокопирану (уколико је без чипа)
или очитану личну карту. Пријаву са прилозима
послати на e-mail: hr@ivi.ac.rs, а у наслов имејла
ставити “Конкурс за млађег истраживача биоинформатичара”. Комисија ће разматрати само благовремено пристигле пријаве. Кандидати који су
послали уредну документацију и који испуњавају
услове прописаним конкурсом ће бити позвани
на даљи разговор. Очекује се да ће провера способности, знања и вештина, односно компетенција кандидата започети 10 радних дана након
завршетка конкурса. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека
за подношење пријава. Одабрани кандидати ће
пре заснивања радног односа бити у обавези да
достави сву документацију која се захтева ради
заснивања радног односа: 1. уверење надлежног суда да против лица није покренут кривични
поступак, нити да је покренута истрага, не старије од 6 месеци; 2. уверење о некажњавању
издато од стране МУП-а, не старије од 6 месеци;
3. за дипломе стечене у иностранству потребно је
приложити доказ о признавању стране високошколске исправе. Пријавом на оглас кандидат даје
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије. Контакт
имејл за додатна питања: hr@ivi.ac.rs. Конкурс
је отворен до 10.11.2021. У обзир ће бити узете
само пријаве послате закључно са тим датумом.

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

Наставник за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика
у звању ванредног професора,
на одређено време од 5 година
или редовног професора
на неодређено време

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

Наставник за ужу научну област
Грађевински материјали, процена
стања и санација конструкција
у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година
или редовног професора
на неодређено време

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

Наставник за ужу научну област
Телекомуникације и обрада сигнала
у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година
или редовног професора
на неодређено време

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

Асистент за ужу научну област
Термотехника, термоенергетика и
управљање енергијом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из
области машинско инжењерство и студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене магистарске студије
из области машинско инжењерство по законима
пре доношења Закона о високом образовању и
има прихваћену тему докторске дисертације, као
и услови прописани чланом 84 Закона о високом
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о минималним условима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Геоинформатика
на одређено време од 3 године

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

Асистент за ужу научну област
Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 3 године
3 извршиоца

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Термотехника,
термоенергетика и управљање
енергијом
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента из поља
уметности или ванредног професора
из поља уметности за ужу уметничку
област Ликовне уметности у
архитектури, техници и дизајну
на одређено време

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

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из
области електротехничко и рачунарско инжењерство и студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене
магистарске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство по законима пре
доношења Закона о високом образовању и има
прихваћену тему докторске дисертације, као и
услови прописани чланом 84 Закона о високом
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о минималним условима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Теоријска електротехника
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер
академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83
Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. За дипломе стечене у иностранству
потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или
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очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада – мишљење студената,
уколико кандидат поседује педагошко искуство;
6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; 7.
фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија,
практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у
научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног
подмлатка на факултету, учешћу у завршним
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање
сарадника у настави или сарадника у настави
из уметничког поља приложити и: потврду да
је кандидат студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија. За
избор у звање асистента или асистента из уметничког поља приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија; уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно
магистра уметности и потврду да има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање:
доцента, доцента из поља уметности, ванредног
професора и редовног професора приложити и:
попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Sajtu
Univerziteta u Novom Sadu: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-/dokumenti/
aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти
треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs,
и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава
неопходно је приложити доказ у форми одлуке,
решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на
ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За
чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим
одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За избор у звање редовног професора,
као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове
у којима се види цитираност, одштампану листу
цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који
представља услов за избор у звање наставника у
штампи, неопходно је да аутор приложи потврду
уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања.
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки
конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа, посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу
уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ”

здравствена способност за рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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. држављанство Републике Србије; 4. познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У погледу образовања,
кандидати треба да испуњавају следеће услове:
средње образовање, изузетно основно образовање и најмање три године радног искуства на
тим пословима.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен је формулар који се
попуњава приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве пристигле електронском поштом неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: 1. доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (из
казнене евиденције МУП-а); 2. доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству); 3. оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Конкурс
спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос, у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са 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 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе информације могу
се добити код секретара установе на телефон:
021/6040-656.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Оглас објављен 27.10.2021. године, у публикацији „Послови“, исправља се у погледу броја
извршилаца за радно место: доцент за ужу научну област Пољопривредна техника, на одређено
време до 5 година, и исправно треба да гласи:

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

Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Сервирка

на одређено време, најдуже 2 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове: 1. психичка, физичка и
Бесплатна публикација о запошљавању

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 Врбас, Палих бораца 9
тел. 021/704-653

Наставник немачког језика
са 75% радног времена

Наставник филозофије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник ликовне културе

са 75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Библиотекар

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

Наставник физичког и здравственог
васпитања

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за пријем у радни однос: 1) да имају
одговарајуће образовање прописано чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Службени гласник РС”
број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 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 насиља 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
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују приликом
пријем у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњавању услова набројаних у
тачкама 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ о испуњавању услова из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни формулар, кандидати су дужни да доставе
следећу документацију: 1) диплому о стеченом
образовању (оверена фотокопија); 2) уверење
МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месеци; 3) уверење да поседују
држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од шест месеци;
4) доказ издат од одговарајуће високошколске
установе о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); 5)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија). Напомена: кандидати који
имају стечено образовање на мастер студијама,
дужни су да доставе и диплому о стеченом образовању на основним студијама (оверена фотокопија). Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за
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рад са ученицима, изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана, почев од наредног дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају лично
или путем поште на адресу: Гимназија „Жарко
Зрењанин“, Палих бораца 9, 21460 Врбас. Све
потребне информације у вези са конкурсом могу
се добити путем телефона: 021/704-653 и путем
електронске поште на имејл- адресу школе:
gimvrbas@mts.rs.

ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове из чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20) и то: 1.
да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице које има завршене ове
студије 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, за
наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење издато од стране
медицине рада кандидат доставља пре закључења уговора о раду); 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 примања или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. да поседује дозволу за
рад (лиценцу) за наставника, васпитача, односно
стручног сарадника; 7. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 8. да је прошао обуку и има положен испит
за директора установе (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар са званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја) на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену копију дипломе о стеченом високом
образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; оверену
копију документа о положеном испиту за доз-
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волу за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника (лиценцу); оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рођених; оверену
копију или оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); потврду/уверење о
радном искуству (у оригиналу); доказ о познавању језика уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику (оверена копија
дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверена
копија потврде или уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га кандидат
има; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(за лице које је претходно обављао дужност
директора и ако је обављен надзор); оверену
копију или оригинал уверења МУП-а да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 (не старије од 6 месеци); оверену копију или оригинал
уверења да се код основног суда и вишег суда не
води кривични поступак и да није донета правноснажна пресуда и да се пред основним јавним
тужилаштвом и вишим јавним тужилаштвом не
води истрага и не спроводе истражне радње за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања у служби и програм рада
директора школе. Рок за подношење пријаве на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву
са потребним доказима о испуњености услова
доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс“. Контакт особа: Стела Неда
Булик, секретар установе, тел. 013/661-180.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Поновљен конкурс
Наставник физике
са 30% радног времена
(6 часова наставе недељно),
на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора

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

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, профе-

36354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник физике

са 30% радног времена
(6 часова наставе недељно),
на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор
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физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер
физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани
професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике -мастер,
дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани
физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидат треба да
испуњава услове утврђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 3 став
1 тачка 8 Правилниика о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадникау основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију не старију од 6 месеци),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности доставља кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаву кандидати треба да доставе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу: ОШ „Сава
Вељковић”, Светог Саве 408, 26354 Добрица, са
назнаком „За конкурс – наставник физике”. За
све додатне информације позовите 013/658-009.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
26220 Ковин
Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812
email: nradost@mts.rs

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице које испуњава следеће услове: 1) има
одговарајуће образовање: стечено на студијма
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, или на студијама првог
степена (основне академске, основне струковне,
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем
– васпитач; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад. 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; оригинал или оверену фотокопију уверења или другог одговарајућег документа којим
се доказује да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова, и то најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, односно да су на студијама положили испите из психологије и педагогије, или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о некажњавању
из МУП-а не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству;
доказ о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да достави уверење да је
положио испит из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених. 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” НСЗ. Пријаве се подносе
на адресу: ПУ „Наша радост” Ковин, Трг Жарка
Зрењанина 10, са назнаком „Пријава на конкурс
за радно место васпитача”. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи и
на телефон: 013/745-631, радним даном од 07.00
до 15.00 часова. Напомене: изабрани кандидат је
дужан да пре закључивања уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник савремене игре

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
због трудничког боловања, односно
породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник енглеског језика

са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, због трудничког
боловања, односно породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Услови за наведено радно место, односно степен стручне спреме које кандидат мора да
има одређени су: 1. Правилником о степену и
врсти стручне образовања наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС” бр: 11/2012, 18/2013, 07/2020 и
8/2020), 2. Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоићних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС” бр. 16/2015, 11/2016, 02/2017, 9/2019,
14/2020 и 2/2021) и 3. Правилником о врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“
број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020
и 1/2021). Стручни профили који се траже према систематизацији и правилницима горе наведеним за расписана радна места су: наставник
савремене игре основна школа: играч савремене игре, мастер педагог, са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил играч
савремене игре или класичног балета, мастер
драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил
играч савремене игре и класичног балета, мастер
менаџер, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч савремене игре и
класичног балета, мастер културолог, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч савремене игре и класичног балета,
мастер професор физичког васпитања и спорта,
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч савремене игре и класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил играч
савремене игре и класичног балета, специјалиста организатор спортске рекреације, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч савремене игре и класичног балета, специјалиста тренер, са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил играч
савремене игре и класичног балета; наставник
савремене игре средња школа: (1) дипломирани
педагог; (2) дипломирани глумац; (3) дипломирани менаџер у уметности; (4) мастер педагог;
(5) мастер драмски и аудивизуелни уметник; (6)
мастер менаџер; (7) мастер културолог; (8) мастер професор физичког васпитања и спорта; (9)
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; (10) специјалиста организатор спортске рекреације; (11) специјалиста тренер. Лице
из подтач. (1)–(11) ове тачке треба да има најмање средње балетско образовање за образовни
профил играч савремене игре и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада. наставник енглеског језика средња школа: 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
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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. Кандидати који
немају положен стручни испит или лиценцу
за рад, у обавези су да положе лиценцу у року
од 1 године, односно најдуже 2 године. Услови
регулисани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС
„ број: 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020. године) налажу да у радни однос у школи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и ако: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психофизичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања или
давања мита, за крвивчно 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) има држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству, оригинал или оверену копију код
нотара, не старија од 6 месеци; извод из књиге
рођених (или оверена копија код нотара не старија од 6 месеци); оверену копију код нотара о
завршеној школи; уверење МУП-а о неосуђиваности. 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. Члан 141 став 5 Закона предвиђа услов за
обављање послова играчких предмета: „Послове наставника играчких предмета у балетској
школи може да обавља лице које има најмање
средње балетско образовање и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада.” Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Пријаве
доставити на адресу: Балетска школа „Димитрије
Парлић” Панчево, Жарка Зрењанина 25. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса.

фесор 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; мастер професор технике и информатике за
електронско учење; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области техничког и информатичког
образовања). 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.

Наставник разредне наставе

у матичној школи, на одређено време
до повратка радника са функције
помоћника директора, најдуже до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: 1) професор разредне наставе, 2) професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ – мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник физичког васпитања

Професор технике и технологије

Педагошки асистент

са 80% норме, за рад
у истуреним одељењима

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

УСЛОВИ: 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, про-

УСЛОВИ: послове педагошког асистента за
децу и ученике ромске националности којима је
потребна додатна подршка у образовању може
обављати лице које има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски
језик и има савладан програм обуке у складу са
правилником (Правилник о педагошком асистен-
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УСЛОВИ: 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. 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.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду кандидат треба да испуњава и
следеће услове: 1. одговарајућа стручна спрема; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од
намање три месеца, као и за или није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности или морала; 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву
кандидат доставља: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да
није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или
уверење на горенаведену адресу или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

18330 Бабушница, 7. бригаде 18

18300 Пирот, Српских владара 111

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Наставник географије

са 25% норме, за рад у истуреном
одељењу у Малом Суводолу,
на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

са 30% норме, на одређено време
до повратка радника са функције
помоћника директора, најдаље до
31.08.2022. године

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања
– дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије, професор физичког
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања
и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке културе.

ПИРОТ

ту и андрагошком асистенту, „Службени гласник
РС”, број 87 од 12. децембра 2019).

Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: медицинска сестра техничар, средње
образовање – IV степен стручне спреме; положен
стручни испит; лиценца. Кандидати уз пријаву, са
кратком биографијом, достављају документацију
у оригиналу или овереним копијама: 1. диплому о
стеченој стручној спреми; 2. уверење да се против њих не води кривични поступак, основни и
виши суд; 3. уверење о држављанству; 4. трајни
извод из МКР; 5. копију личне карте; 6. лекарско
уверење; 7. положен стручни испит; 8. лиценца;
9. доказ из казнене евиденције.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: медицинска сестра – васпитач, средње
образовање – IV степен стручне спреме; лиценца. Кандидати уз пријаву, са кратком биографијом, достављају документацију у оригиналу
или овереним копијама; 1. диплому о стеченој
стручној спреми; 2. уверење да се против њих
не води кривични поступак, основни и виши суд;
3. уверење о држављанству; 4. трајни извод из
МКР; 5. копију личне карте; 6. лекарско уверење;
7. лиценцу; 8. доказ из казнене евиденције.
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Наука и образовање

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: кулинарски техничар, средње образовање – IV степен стручне спреме. Кандидати
уз пријаву, са кратком биографијом, достављају
документацију у оригиналу или овереним копијама: 1. диплому о стеченој стручној спреми; 2.
уверење да се против њих не води кривични
поступак, основни и виши суд; 3. уверење о
држављанству; 4. трајни извод из МКР; 5. копију
личне карте; 6. лекарско уверење; 7. доказ из
казнене евиденције прибавља установа.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у листу „Послови” НСЗ.
Пријаве слати на горенаведену адресу или лично
доставити секретаријату установе. За ближа обавештења обратити се на тел. 010/385-202.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник историје

на одређено време преко 60 дана, до
повратка одсутног радника са функције,
са 20% радног времена, у централној
школи у Пироту
УСЛОВИ: Потребна документација: 1. формулар
за пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. биографија (ЦВ), 3. оверена
фотокопија дипломе, стечена одговарајућа стручна спрема према Правилнику 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): професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар,
дипломирани историчар - мастер, мастер професор предметне наставе; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани – мастер треба да имају завршене основне
академске студије историје; 4. извод из казнене
евиденције о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
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
није утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа; 5. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 7.
кандидати који нису стекли образовање на српском језику, достављају и доказ да познају језик на
коме се изводи образовно васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом
срењем, 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 запошљавање. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријаве: 8 дана од
дана објављивања конкурса. Формулар за пријаву
на конкурс са потребним документима слати на
адресу школе или предати лично код секретара
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове: да има
одговарајуће образовање прописано Законом и
Правилником којим се прописује степен и врста
образовања наставника и стручног сарадника
у основној школи; доказ: уверење – диплома
о одговарајућој стручној спреми (са додатком
дипломи уколико је издат уз диплому); да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; доказ: лекарско уверење; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање – докази: уверење суда и уверење МУП-а;
да има држављанство Републике Србије – доказ:
уверење надлежног органа; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се током рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, могу се доставити у оригиналу или фотокопији не старијој од 6 месеци,
или копији која је оверена код нотара са роком
овере не старијим од 6 месеци; доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 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 који
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне областиили области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање, до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Обавезно назначити на
коверти „За конкурс за математику“.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године (31.08. 2022.године)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно
чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и члану 8 Правилника следеће услове: да има одговарајуће образовање: средње
образовање у четворогодишњем трајању (сведочанство о одговарајућој стручној спреми); да има

савладан програм обуке у складу са Правилником (сертификат о завршеном програму обуке за
педагошке асистенте); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење суда, уверење
МУП-а); да има држављанство Републике Србије
(уверење о држављанству); да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад
(комисија остварује увид на основу достављеног
сведочанства); да зна ромски језик (комисија остварује увид на основу достављеног сертификата
о сваладаном програму обуке); да има мишљење
надлежног органа јединице локалне самоуправе
(доказ: мишљење надлежног органа јединице
локалне самоуправе). Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 5), 6) и 7)
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Молбе слати
на адресу: Основна школа „Јован Цвијић“, Првомајска 1, са назнаком: „За конкурс за педагошког
асистента“.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„14. ОКТОБАР“

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

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)
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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 012/280108, 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.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „СУНЦЕ“

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

Сарадник – медицинска сестра

за превентивну здравствену заштиту
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом, и то ако има: држављанство Републике
Србије; 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; одговарајуће средње образовање медицинске струке и звање медицинска сестра.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом, и то ако има: држављанство Републике Србије; 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; основно образовање, односно завршену
основну школу.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријавни
формулар за пријаву на конкурс који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању за радно место сарадник – медицинска сестра за превентивну заштиту; за радно место спремачице – оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном 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 која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за и за кривична дела насиља у породици,
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злостављање и запуштање малолетног детета
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 за кога 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 које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од шест
месеци); да зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад; уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; санитарну књижицу
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу, у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита и давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да је држављанин Републике Србије,
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља установи. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на кокурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Одлуку о избору кандидата конкурсна комисија
ће донети у року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 026/4617-378.

Чистачица

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне

слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, 4) да је
држављанин Републике Србије, 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Докази о
испуњености услова из тачака 1), 3)–5), саставни
су део пријаве на кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Одлуку
о избору кандидата конкурсна комисија ће донети у року. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона:
026/4617-378.

Наставник музичке културе

на одређено време, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита и давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља установи. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на кокурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Одлуку о избору кандидата конкурсна комисија
ће донети у року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 026/4617-378.

Наставник грађанског васпитања
са 65% радног времена,
на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита и давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
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на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља установи. Докази о испуњености услова из тачка 1),
3)–5) саставни су део пријаве на кокурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата конкурсна
комисија ће донети у року. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 026/4617-378.

на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик (уколико је образовање завршено на страном језику).

Кувар

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете; адресу и број телефона;
уверење о држављанству РС; уверење о неосуђиваности (извод из казанене евиденције); оверен
препис – фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат има)
или уверење да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање
30 ЕСП бодова; извод из матичне књиге рођених;
потврду Повереника за заштиту равноправности
да није извршено дискриминаторно понашање;
лекарско уверење (пре закључивања уговора о
раду). Наведена документа не смеју бити старија
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа, као доказ
да су верне оригиналу. У поступку одлучивања
о избору наставника, у филијали Националне
службе за запошљавање у Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, за све кандидате који
испуњавају услове конкурса. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови“. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати
поштом на адресу школе или лично предати у
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља установи. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на кокурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Одлуку о избору кандидата конкурсна комисија
ће донети у року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 026/4617-378.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ“

Азања, Милије Батинића 1
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/301-308

Наставник историје

за 28 сати недељно
(70% радног времена),
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гл. РС“ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020) и чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон 6/2020). Кандидати треба и: да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система обаразовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи за послове наставника историје; 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 безусловБесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/4101-433

Наставник математике

са 44,4% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника математике може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20). Кандидати морају да имају одговарајуће образовање
за наставнике основне школе у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и
11/19). У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/20), кандидати морају да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који не
поседује ово образовање биће дужан да га стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Наставник који је
у току студија положио испит из педагогије или

психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да
има и: уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе: радну биографију; попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc – обавезно;
уверење о држављанству РС, оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци – обавезно;
диплому о стеченом образовању, оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци – обавезно; доказ о неосуђиваности (уверење из ПУ) за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основам система образовања и васпитања
и о непостојању дискриминаторног понашања,
оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци – обавезно; доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који образовање нису
стекли на српском језику); оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стеченом стручном испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у
току студија или након дипломирања (није обавезно, уколико кандидат исто поседује пожељно
је да достави). Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија
ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 026/4101-433.
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СОМБОР
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
СОМБОР
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Наставнике предметне наставе
математика
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе
француски језик

са 55,87% норме, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1. има одговарајуће образовање, на
основу члана 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
којим је прописано да је наставник лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; лице
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; и одговарајућег Правилника
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС – Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16
– исп. 13/16, 2/17, 13/2018, 7/19, 2/20, 14/20 и
1/21); 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом у 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
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. има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању (поред дипломе студија другог степена, потребно је приложити оверену фотокопију дипломе студија првог степена – прилажу
само кандидат који су завршили студије другог
степена, односно мастер студије); 2. уверење
– оригинал или оверена фотокопија 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 злос-
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тављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање –
издато од МУП-а, не старије од шест месеци од
дана достављања пријаве на конкурс; 3. уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија; 4 оригинал или оверена фотокопија доказа
о знању српског језика (то је диплома о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, или потврда о положеном испиту из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе; 5. биографију – ЦВ. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат пре потписивања
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
наставника конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна слулжба запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу “Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се непосредно или
путем препоручене поште на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће разматрати.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник немачког језика
66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17...6/20), и то: 1) да има
одговарајуће образовање за наставнике основне
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у Основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/12...4/21) – професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); - мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно
профил Немачки језик и књижевност); лица која
су стекла академско звање мастер, морају имати
претходно завршене основне академске студије
из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Немачки језик и књижевност; Немачки
језик; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију
са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом образовању; 3)
оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције),
6) доказ о познавању српског језика, на коме се
остварује образовно васпитни рад, (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима-лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом предати у
секретаријат школе или послати поштом на адресу:
ОШ „Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана 9.

Наставник разредне наставе
на одређено преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17...6/20), и то: 1) да има одговарајуће образовање за наставнике основне школе
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/12...4/21): 1) 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; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију
са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом образовању; 3)
оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције),
6) доказ о познавању српског језика, на коме се
остварује образовно васпитни рад, (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима – лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом предати у
секретаријат школе или послати поштом на адресу:
ОШ „Петар Кочић“, Инђија, Цара Душана 9.
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ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/2500-307

Наставник математике
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике
- математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена
математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике,
професор математике- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани
математичар - механичар; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и
физике односно математике и информатике.
ОСТАЛО: Услови за сва занимања: да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречну 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 (српски језик). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Кандидат је дужан да приликом
пријаве на конкурс достави следећу документацију: 1) пријавни формулар (попуњен и одштампан); 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију); 3) доказ
о држављанству – не старији од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад – српски језик (оригинал или оверену фотокопију); 5) уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и проБесплатна публикација о запошљавању

тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречну кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима се подноси
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар попуњава се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се подносе лично или путем
поште на адресу: Основна школа „22. јул“, Наде
Јаношевић 4, 22325 Крчедин, са назнаком „Конкурс
за наставника математике”. За потребне информације обратити се секретару школе на телефон:
022/2500-620.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22245 Моровић, Краља Петра I 18
тел. 022/736-024

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/2017, 27/2018,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон), директор
школе може да буде лице које испуњава услове
прописане чланом 139 ставови 1 до 5 и чланом
140 ставови 1 и 2 Закона. Дужност директора
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2
Закона за наставника те врсте школе и подручја
рада, педагога и психолога, дозволу за рад
наставника, васпитача и 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
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 овог
Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Закона за наставника те врсте школе, 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. За директора школе може да буде
изабрано лице: 1) које има одговарајуће високо
образовање за наставника установе, васпитача и
стручног сарадника, које је стекло: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, б) на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. 2)
које има одговарајуће радно искуство у установама на пословима образовања и васпитања; 3)
које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело или привредни преступ утврђен Законом, за
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, односно које није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других доба-

ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 6) које има држављанство Републике
Србије; 7) које зна српски језик јер се на њему
остварује образовно-васпитни рад; 8) које има
дозволу за рад (положен стручни испит) за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора. Уз пријаву
на конкурс кандидат за избор директора школе
треба да приложи следеће документе, односно
доказе да испуњава потребне услове: биографске податке, односно радну биографију; оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању дозволе за рад –
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
– потврду у оригиналу од најмање 8 година рада
на пословима образовања и васпитања (односно 10 година у случају да се на конкурс пријави кандидат који не испуњава услов у погледу
одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1 и
2, а има одговарајуће образовање из члана 140
ст. 3 Закона); уверење да није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
(Уверење МУП-а/издвод из казнене евиденције,
не старије од шест месеци); уверење привредног суда да кандидат за директора није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности (не старије од шест
месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија); извод из
матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену копију); доказ/уверење да кандидат има
обуку и положен испит за директора школе, оверену копију (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност, сагласно члану 122 став 9 Закона); доказ
да кандидат зна српски језик на коме се изводи
образовно-васпитни рад (само кандидат који није
образовање стекао на српском језику; кандидат
доставља потврду одговарајуће високошколске
установе да је положио испит из спрког језика
– у оригиналу или оверену фотокопију); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе
(извештај просветног саветника-фотокопија, уколико га има) и оцену спољашњег вредновања за
кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе (фотокопија); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (може и из досијеа, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења посебног уговора о правима и обавезама директора,
доставити ново лекарско уверење, оригинал),
програм рада кандидата. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи, уз пријаву.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом
и доказима, достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама НСЗ „Послови”, на адресу школе у затвореној
коверти, са назнаком: „Конкурс за избор диркетора школе”, лично или поштом. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, као и копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника). Ближа обавештења се могу добити сваког
радног дана од 08.00 до 12.00 часова, на телефон: 022/736-024, мејл: bosutmorovic@gmail.com.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Наука и образовање

ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО”
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел. 022/2451-263

Наставник хемије

са 40% радног времена
на одређено време до поврака
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. став 1
тачка 11) 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 и 19/2020); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат по конкурсу је у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу или овереној копији, не старијој
од шест месеци: 1. попуњен пријавни формулар
(одштампан са интернет странице Министарства
просвете); 2. диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању; 3. доказ о неосуђиваности
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања;
4. уверење о држављанству Републике Србије;
5. доказ о познавању српског језика – подноси
само кандидат који није стекао образовање на
српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава
износи 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови“. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Контакт
за додатне информације о конкурсу: Владимир
Марковић.

СУБОТИЦА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ”
24300 Бачка Топола
Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Наставник математике

на мађарском језику, са 96,98% норме,
на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. наставник математике је потребно да има
једно од следећих звања: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар - информатичар,
дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
за математику економије; професор математике - теоријско усмерење, професор математике
- теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор информатике - математике;
професор хемије -математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани
математичар - теоријска математика; дипломирани математичар -примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија;
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дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар
- мастер; мастер математичар; мастер професор
математике. лице које је стекло академско звање
мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на програмима математика или
примењена математика (са положеним испитима
из предмета Геометрија или Основи геометрије).
Остали услови: поред општих услова прописаних законом о раду, кандидат треба да испуњава
услове прописане члановима 139 Закона, и то: 1)
има одговарајуће образовање (наведено горе);
2) има психичку, физичку и здравствену способност; 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
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) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик, односно језик на којем остварује
образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати требају да приложе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије, лекарско
уверење, којим се доказује психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима
(доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду), доказ о неосуђиваности. Сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 10/2019) приликом подношења апликација на конкурс за пријем
у радни однос у установи кандидат попуњава
формулар за пријем у радни однос на званичној интернет страници Министарства и исти
доставља установи. На основу члана 141 став 7
Закона, послове наставника или стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице
које је стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ

5.4.2018. године – исправка; 13.2.2019. године;
29.9.2020. године, Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и
допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8.
марта 2018. године, 9. октобра 2018. године, 30.
јануара 2020. године - аутентично тумачење и 25.
фебруара 2021. године - аутентично тумачење),
и Правилника о избору наставника и сарадника
Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од
15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са
подацима о досадашњем раду, фотокопију личне
карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене
фотокопије диплома, потврду о статусу студента на студијама другог степена, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није
правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
исправе које издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут
9-11, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

ШАБАЦ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

Наставник клавира

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(замена одсутне запослене до повратка
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета)
2 извршиоца

Наставник теоријске наставе

са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог који је распоређен
на место помоћника директора,
најкасније до 31.08.2022. године

Наставник теоријске наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најкасније
до повратка на рад запосленог који је
именован за директора у првом мандату

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Финансије и рачуноводство

на одређено време од једне године
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани економиста – студент мастер студија одговарајуће области који је сваки од
претходних нивоа студија завршио просечном
оценом најмање осам (8) и који показује смисао
за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС” број 88/17, 73/2018 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статута
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8.
марта 2018. године са изменама и допунама од

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/20), Правилником о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС” бр. 18/13, 2/17, 9/19,
1/20, 9/20) и 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”, бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020), односно да су
стекли звање:
За наставника клавира: мастер музички уметник,
професионални статус – клавириста; дипломира-
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ни музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар – пијаниста; академски музичар пијаниста; дипломирани клавириста.
За наставника теоријске наставе: дипломирани
музичар, усмерење музички педагог, композитор, музиколог или етномузиколог; дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар – педагог;
професор солфеђа и музичке културе; професор
солфеђа; професор музичке културе; дипломирани композитор; дипломирани диригент; дипломирани музиколог; дипломирани етномузиколог;
академски музичар – композитор; мастер теоретичар уметности, професионални статус – музички
педагог, музички теоретичар или етномузиколог;
мастер композитор; мастер музички уметник, професионални статус – диригент.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2107 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018
-аут. тумачење), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3,
4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони и 10/19). Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; 2) доказ да је стекао
средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверену фотокопију); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге
рођених; 5) потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 6) краћу биографију. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора
о раду достави лекарско уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве
на конкурс са потребним документима, заједно са
одшампаним пријавним формуларом, достављају
се на адресу школе. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 015/350-282.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛАВА КОВИЋ”

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/778-6881

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са неплаћеног одсуства,
а најкасније до 18.08.2022.
УСЛОВИ: васпитач може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања
Бесплатна публикација о запошљавању

и васпитања, односно лице које има: високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање, VI степен стручне
спреме; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за 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 зна српски језик на којем остварује
васпитно-образовни рад; има дозволу за рад/
лиценцу.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
одштампани пријавни формулар треба да приложи: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 2. 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), 3. доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискиминаторно понашање (уверење/
потврда из МУП-а, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ да
је држављанин Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци),
5. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду
(оригинал или оверена фотокопија), 6. дозволу
за рад – лиценцу (оригинал или оверена фотокопија). Пријава на конкурс обавезно мора да садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и адреса електронске поште, ако је кандидат
поседује). Пријава са потребном документацијом
подноси се у затвореној коверти, са назнаком:
„Конкурс за васпитача на одређено време“. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се може доставити лично или поштом
на горенаведену адресу. Предшколска установа
нема обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату Предшколске установе „Слава
Ковић” Богатић, на број телефона: 015/7786-881.

Педагошки асистент

за рад са децом и ученицима ромске
националности којима је потребна
додатна подршка у образовању,
на одређено време до краја радне
2021/2022. године, односно до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: педагошки асистент може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139

Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 8 Правилника о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту, односно
лице које има: образовање у четворогодишњем
трајању, IV степен стручне спреме; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање ии давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених 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 на којем остварује
васпитно-образовни рад; да зна ромски језик,
има савладан програм обуке за педагошког
асистента према Правилнику о програму обуке
за педагошког асистента („Сл. гласник РС” број
11/10), сходно члану 10 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл.
гласник РС“, бр. 87/2019).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и уз одштампан пријавни формулар треба да
приложи: 1. доказ да поседује одговарајуће
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 2. 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), 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4. доказ да је држављанин Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци); 5. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља кандидат
пре закључења уговора о раду (оригинал или
оверена фотокопија); 6. сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента, у складу са
Правилником о програму обуке за педагошког
асистента (оригинал или оверена фотокопија).
Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон
и адреса електронске поште ако је кандидат
поседује). Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са
назнаком: „Конкурс за педагошког асистента“.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Документација се може доставити лично или
поштом на горенаведену адресу. Предшколска
установа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату Предшколске
установе „Слава Ковић” Богатић на број телефона: 015/7786-881.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Чистачица
УСЛОВИ: 1. стечено основно образовање; 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. познавање
српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 горенаведену
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Наставник математике

за рад у издвојеној јединици Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему
– VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – и др. закон,
10/2019, 27/18 – др. закон и 6/20) и уз пријаву
на конкурс са кратком биографијом поднесе и
доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне
спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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4. уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 60 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене пријаве
и пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу или лично предати у секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

вању српског језика и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део
пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови“. Неблаговремене
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или лично предати у
секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције,
а најкасније до 31.08.2022. године,
издвојена одељења Грушић
и Поцерски Метковић

Наставник енглеског језика

за 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције,
а најкасније до 31.08.2022. године,
издвојено одељење Јевремовац

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, најкасније до
31.08.2022. године, у матичној школи

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка радника
упућеног у иностранство на рад,
а најкасније до 31.08.2022. године,
у издвојеном одељењу Варна

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, а најкасније до
31.08.2022. године, у матичној школи и
издвојеном одељењу Варна

Дефектолог

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског и одсуства са рада ради
неге детета, у матичној школи
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему
– VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – и др. закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву
на конкурс наћи на сајту МПНТР) са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одговарајућој
врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од намање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци, 5. доказ о позна-

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20). Кандидат
треба да има одговарајуће образовање у погледу врсте стручне спреме предвиђене чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да је држављанин Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/20); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе
следећа документа: краћу биографију, доказ да
има одговарајуће образовање – прописану врсту
и степен стручне спреме (оверену фотокопију
дипломе или уверења о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/19 и 6/20) – уверење се прибавља у МУП-у; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци).
Лекарско уверење подноси се непосредно пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом 139
став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним фолмуларом достављају на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ”

15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/778-6145

Педагошки асистент

за ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време
до краја школске 2021/2022. године,
односно до 31.08.2022. године
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Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају средње образовање у
четворогодишњем трајању, IV степен стручне
спреме; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља
кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а); 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да знају ромски језик; 7. да имају
савладан програм обуке за педагошког асистента
према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС” број 11/10), сходно члану 10 Правилника о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр.
87/2019) или сходно члану 8 и 9 Правилника о
педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС” бр. 87/2019).

Наставник српског језика

са 22% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (до повратка са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду); 3. да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а); 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је да наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошБесплатна публикација о запошљавању

ких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета.
ОСТАЛО: Кандидати уз одштампан и попуњен
пријавни формулар (који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС) треба да доставе следећа документа:
За педагошког асистента: доказ да поседује
одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (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); потврду да знају ромски језик (оригинал или оверена фотокопија);
сертификат о завршеној обуци за педагошког
асистента у складу са Правилником о програму
обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС“,
број 11/10), сходно члану 10 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл.
гласник РС“, бр. 87/2019) или сертификат о завршеној обуци у складу са чл. 8 и 9 Правилника
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 87/2019), оригинал или
оверена фотокопија.
За наставника српског језика: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад, односно српски језик
(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).
ОСТАЛО: Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у
вези са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. На
пријавном формулару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта,
контакт телефон и адресу електронске поште,
ако је поседују. Пријавни формулар са доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови” на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
015/7786-145.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 2

Оглас објављен у публикацији „Послови”
06.10.2021. године исправља се у делу назива
радних места и исправно треба да стоји:

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка,
а најкасније до 31.08.2022. године

Чистачица

са 100% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка,
а најкасније до 31.08.2022. године
У осталом делу оглас је непромењен.

Пословни центри НСЗ
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УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДА МАТИЋ”

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб.
тел. 031/513-236, 031/517-589
e-mail: osnmatic@gmail.com
www.osnadamatic.edu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примељено 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 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) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из
овог става доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености ових услова саставни су део пријаве
на конкурс, осим доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора о раду. Наставник, васпитач и стручни сарадник може да буде
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1)
подтачка (2) овог става мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може пронаћи на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са попуњеним и одштампаним формуларом достављају Школи. Уз пријавни
формулар доставља се следећа документација
којом се доказује испуњеност прописаних услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који имају стечену диплому другог степена достављају и диплому са основних
академских студија), за радно место помоћног
радника сведочанство о завршеној основној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности (не старије од шест месеци);
личну биографију (ЦВ). Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви документи морају да
буду оригинали или оверене копије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Кандидати који уђу у ужи избор за радна места
наставника биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
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применом стандардизованих тестова. Одлуку о
избору кандидата донеће конкурсна комисија
након што добије резултате психолошке процене
кандидата, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са доказима о испуњености услова предају се непосредно у секретаријату школе или поштом на адресу
ОШ “Нада Матић” Ужице, Хаџи Мелентијева бб.
са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос
наставника разредне наставе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751
e-mail: osemilijaostojic@gmail.com

Наставник технике и технологије и
информатике и рачунарства

место рада матична школа и ИО Средња
Добриња, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до 31.8.2022. године

Наставник физичког и здравственог
васпитања и обавезних физичких
активности

са 45% радног времена, место рада
ИО Прилипац, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до 31.8.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. Закон, 10/19 и
6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то:
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 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 међународниом 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 на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз штампани образац
пријавног формулара кандидати достављају и: 1.
кратку биографију (ЦВ), 2. оверену фотокопију
дипоме о стеченом одговарајућем образовању;
3. потврду или уверење о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену копију); 5. извод из матичне књиге рођених са холограмом, (оригинал
или оверена копију); 6. 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 дисциплина је оба-

везан да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
и 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); 7. доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Канадидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Пријаве на конкурс поднети лично или слати на
адресу: Основна школа „Емилија Остојић“, 31210
Пожега, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложена документација се
не враћају.

Наставник математике
са 89% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. Закон, 10/19 и 6/20)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: 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 најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрврнуће, 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 међународниом 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 на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз штампани образац
пријавног формулара кандидати достављају и: 1.
кратку биографију (ЦВ), 2. оверену фотокопију
дипоме о стеченом одговарајућем образовању;
3. потврду или уверење о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену копију); 5. извод из матичне књиге рођених са холограмом, (оригинал
или оверена копију); 6. 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 дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
и услов за полагање испита за лиценцу (сматра
се да наставник, 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 образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина); 7. доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Канадидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Пријаве на конкурс поднети лично или слати на
адресу: Основна школа „Емилија Остојић“, 31210
Пожега, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложена документација се
не враћају.

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 ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на бројеве контакт телефона које су
навели у својим пријавама. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Лице за давање обавештења о конкурсу је Босиљка Јовановић, секретар школе, тел.
014/272-116.

ВАЉЕВО

са 89% радног времена,
за рад у издвојеном одељењу
школе у Голој Глави

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ”
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 113/17 и
95/18) кандидат мора да испуњава посебне услове из члана 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, 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,
3/18), 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. Сваки од кандидата треба
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има
психичку, физичку и здравстрвену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а одштампани
пријавни формулар достављају школи, уз кога
се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем високом 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
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику; биографија 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
Бесплатна публикација о запошљавању
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 113/17
и 95/18), кандидат мора да испуњава посебне
услове из члана 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, 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, 3/18), 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. Сваки од кандидата треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања: да
има психичку, физичку и здравстрвену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а;
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
одштампани пријавни формулар достављају школи, уз кога се прилаже: оверена копија дипломе
о стеченом одговарајућем високом 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 дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3
ЗОСОВ (не старије од 6 месеци); 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, оба-

виће конкурсна комисија коју именује директор
школе, по пријему резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, у просторијама ОШ “Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на бројеве контакт телефона
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”. Лице за давање обавештења о
конкурсу је Босиљка Јовановић, секретар школе,
тел. 014/272-116.

Наставник физике

са 60% радног времена,
за рад у матичној школи
у Бранковини и издвојеном одељењу
школе у Голој Глави
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 113/17 и
95/18) кандидат мора да испуњава посебне услове из члана 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, 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,
3/18), 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. Сваки од кандидата треба
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има
психичку, физичку и здравстрвену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а одштампани
пријавни формулар достављају школи, уз кога
се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем високом 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
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику; биографија 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 ОШ
“Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели
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у својим пријавама. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњености услова слати на горе
наведену адресу са назнаком „За конкурс”. Лице
за давање обавештења о конкурсу је Босиљка
Јовановић, секретар школе, тел. 014/272-116.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
Божица
17530 Сурдулица
тел. 064/811-5999

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове из члана 139 и члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
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, утврђеног у складу са законом;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених); доказ о неосуђиваности (МУП
Републике Србије); оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис / фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о радном искуству на пословима образовања и васпитања; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве се могу слати на адресу: Основна
школа „Свети Сава“ Божица; Божица бб, 17537
Божица. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе (064/811-5999,
e-mail: svetisava.bozica@gmail.com).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17530 Сурдулица
Дринске дивизије 6
тел. 017/825-250

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2021/2022. годину, односно
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. поседо-
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вање одговарајућег образовања, и то средње
образовање и обука за педагошког асистента (савладан програм обуке за децу и ученике
ромске националности); 2. да поседује 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 ни за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће; за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

не странице Министарства просвете кандидати
достављају: оригинал или фотокопију дипломе о
стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из МК рођених, уверење о психофизичкој способности за рад са децом (доставља кандидат који
буде изабран), уверење о неосуђиваности. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; сертификат, уверење о савладаном програму обуке
за педагошке асистенте („Сл. гласник РС”, бр.
87/2019); 2. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); 3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
4. доказ о знању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 5. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци).
Кандидати попуњавају пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и са одштампаним формуларом достављају горе
наведену документацију. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здрвствене способности за
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да
прибави пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и
који испуњавају услове конкурса упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступка. У поступку избора педагошког
асистента прибавља се мишљење надлежног
органа јединице локалне самоуправе. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на адресу Основне школе “Јован Јовановић Змај”
Сурдулица, Дринске дивизије 6. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у
разматрање, као ни фотокопије докумената која
нису оверена од стране надлежног органа (јавног
бележника, органа градске или општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе од 8.00 до 12.00 часова, на
телефон: 017/825-250.

УСЛОВИ: општи услови прописани Законом о
раду и услови одређени чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020) и то: 1. одговарајуће високо образовање – врсте и степена стручне спреме утврђене
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (мастер академске студије,
специјалистичке академске или мастер струковне
студије или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образопвање до 10. септембра 2005. године); 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3. 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 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 санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази којима се
доказује испуњеност усова: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање – оверена фотокопија
дипломе или уверења о дипломирању, 2) уверење да није осуђиван за дела наведена у 3. тачки услова, прибавља се код надлежне полицијске
управе (оригинал или оверена фотокопија), 3)
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), 4) доказ да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Докази о испуњености услова из тачака
1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2 односно лекарско уверење
доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Потребно је да кандидат уз
пријаву достави и своју краћу радну биографију
са подацима о адреси становања, контакт телефоном и имејл-адресом. Пријаву са потребном
документацијом у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за наставника географије”, кандидат може поднети лично у школи,
радним данима од 8 до 14 часова или послати
путем поште, на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремено

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ
17500 Врање
Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Андрагошки асистент

на одређено радно време
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме,
положена обука из интегралног програма обуке
за остваривање функционалног основног образовања одраслих, да је кандидат држављанин РС,
да има физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријавни формулар са званич-

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17500 Врање
Француска бб.
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник географије

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције помоћника директора школе,
а најкасније до 31.08.2022. године
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Наука и образовање

поднете пријаве и без потребне документације,
неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија, по поступку који је прописан законом. Конктакт телефон за додатне информације:
017/404-220 и 411-623.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26300 Вршац
Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-573

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове
прописане одредбом чл. 139 ст. 1 тачка 1), 2),
3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020 и то: 1) да
има одговарајуће образовање које је прописано
Правилником о организацији и систематизацији
послова у основној школи “Јован Стерија Поповић” Вршац и то стечено високо образовање:
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године из области економских наука; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
из области економских наука; 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 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) има држављанство
Републике Србије; 5) зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем
образовању (диплому); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и извод МКР (са
холограмом). Доказ о испуњености услова под
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редним бројем 2 (лекарско уверење), кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази
који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи / фотокопије. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

26300 Вршац
Школски трг 3
e-mail: ospaja@gmail.com
тел. 013/839-853, 838-008

Наставник разредне наставе

на одређено време, до повратка одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има: 1. одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
према прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембар 2005. године; испуњава
услове прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021); 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима, 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена казна затвора у 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 кривична дела из кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике
Србије, 5. знање српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан,
читко попуњен пријавни формулар преузет са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs, кандидати подносе: кратку биографију са контакт
подацима; диплому о стеченом одговарајућем
образовању; лица која су стекла академско
звање мастер у обавези су да доставе и диплому о претходно завршеним основним академским студијама; потврду или уверење високошколске установе 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 бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (кандидат који
нема наведено образовање из члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања,
дужан је да то образовање стекне у року од једне, а највише од две године од дана пријема у
радни однос). За кандидате који образовање нису
стекли на српском језику потребан је и доказ о
положеном испиту из српског језика, по програму
одговарајуће високошколске установе; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци од дана
пријаве на конкурс); извод из матичне књиге
рођених; потврду о некажњавању од надлежне
полицијске управе (не старију од 6 месеца од

дана пријаве на конкурс). Сва документа прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. У поступку одлучивања
о избору, конкурсна комисија ће извршити ужи
избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за
запошљавања, применом стандардизованих
поступака. О времену и месту провере изабрани
кандидати ће бити накнадно обавештени. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима –
лекарско уверење, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 радних дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријаве слати поштом
или доставити лично на горенаведену адресу,
са назнаком „Конкурс за радно место наставник
разредне наставе“. Додатне информације могу се
добити на телефон: 839-853.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне и практичне
наставе за предмет Куварство

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и
95/18 – аутентично тумачење) за заснивање радног односа кандидат мора да испуњава посебне
услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр.
88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6/20) и то:
1. да има одговарајући степен и врсту стручне
спреме сагласно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС”,
бр. 5/15...1/21); 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела давање или примање мита;
за кривична дела из групе 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 њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (уписати број телефона / имејл-адресу),
а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља следећу документацију: оверене фотокопије диплома (односно
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања;
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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
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преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење
о положеним стручном испиту/испиту за лиценцу, јер се сматра да наставник који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има ово
образовање) доставља кандидат који ово образовање поседују, кандидат који не поседује ово
образовање биће у обавези да га стекне у року
од једне, највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу у складу са чланом 142 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања;
уверење о неосуђиваности надлежне полицијске
управе (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 6 месеци; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија), не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; биографију (пожељно). Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања у
року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће
сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене
и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели, или на наведене
мејл-адресе. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора. Непотпуне
и неблаговремене пријаве конкурсна комисија
неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за радно место чистача”, у року од 8 дана
од објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе, путем телефона: 018/830-525.
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).

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“

Јарковац
Трг др Станислава Букурова 12

Педагошки асистент
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњава
и услове из члана 139 ЗОСОВ, и то: а) да има
одговарајуће образовање из члана 8 став 1 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019); б) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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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; г) да има држављанство Републике
Србије. Докази о испуњености услова из тачака
а), в) и г) достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Послове педагошког асистента за
децу и ученике ромске националности којима је
потребна додатна подршка у образовању, може
обављати лице које има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски
језик и има савладан програм обуке за педагошког асистента, у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом достављају
се на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора
школе. За све додатне информације можете се
обратити на телефон школе: 023/857-009.

ОШ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ”
Неузина, Ђуре Рашкова 70а

Педагошки асистент
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњавају
услове из члана 139 ЗОСОВ и то: а) има одговарајуће образовање из члана 8.Правилника о
педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС” бр, 87/2019); б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање и
давање мита, кривична дела из из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
собраћајаи против човечности и других добатразаштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; г) има држављанство Републике
Србије. Доказ о испуњености услова из тачке а),
в), г) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Послове педагошког асистента за децу и
ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању може обављати лице које има стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, зна ромски језик и
има савладан програм обуке за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом достављају
се на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”.Фотокопије докумената морају бити оверене.Непотпуне и и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.Уз пријавни формурал
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” Националне службе за

запошљавање.Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. За
све додатне информације можете се обратити на
телефон школе број 023/852-203.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановић 46

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 46 Правилника о организацији и систематизацији послова: I степен
стручне спреме, односно 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија сведочанства о
завршеној основној школи); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. сведочанство на српском језику које се приложи као доказ под тачком
1. сматра се доказом о знању српског језика под
овом тачком; 5. 6. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме,
адреса, контакт телефон) и важећим, односно
овереним фотокопијама докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на горенаведену
адресу, путем поште, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови”).
Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити
одбачене.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник математике

са 88,88% радног времена,
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
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године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2009. године; 1а) да
испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о
основама система образовања и васпитања „Сл.
гл. РС“ бр. 52/2011, односно да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и
11/12): професор математике; дипломирани
математичар; професор информатике-математике; дипломирани математичар – примењена математика; дипломирани математичар – за
рачуноводство и информатику; професор математике и рачуноводства; дипломирани математичар за математику економије; мастер математичар; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: диплому о стеченој стручној спреми
(оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о
испуњености услова из тачке 2 конкурса подноси кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 3 конкурса прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, доставити на адресу: ОШ
„Славко Родић“, 23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације можете добити на
телефон: 060/525-21-18.

Наставник информатичког
образовања
са 20% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“
бр. 88/17, 24/20), као и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник“ бр. 2/2017
и 3/2017) и дужан је да уз пријаву на конкурс
достави правноваљане доказе (оригинал или
оверену фотокопију) о испуњености следећих
услова: 1. одговарајуће образовање; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. држављанство
Републике Србије; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвопра у трајању
од најмање три месеца, као ни за кривична дела
насиља у породици, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, кривична
дела против полне слободе, правног саобраћаја
Бесплатна публикација о запошљавању

и против човечности; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1, 3, 4, 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључивања уговора о раду. Кандидати
су дужни да попуне пријавни формулар који се
може скинути са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и доставити га са осталом документацијом. Рок за достављање молбе је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“, на адресу: 23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13. Ближе информације се могу
добити код секретара школе, путем телефона
060/5252-118.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин
Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник латинског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 22,22% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,
уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; в)
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”,
број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): професор класичне филологије; професор, односно
дипломирани филолог који је савладао наставни
план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири
семестра; 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 ни за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе:
1. попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању првог
степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања); 3. уколико је кандидат професор односно
дипломирани филолог кандидат доставља и оверену фотокопија доказа да је савладао наставни
план и програм високог образовања из предмета латински језик у трајању од најмање четири
семестра; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 5.
доказ о испуњавању услова из члана 139 став
1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло
средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 6. оригинал или
оверена фотокопија уверења (извода из казнене
евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 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 је 15 дана, рачунајући од
дана објављивања конкурса у огласним новинама „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом
или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
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дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да је
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник разредне наставе

у првом образовном циклусу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у
чл. 139, 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), чл. 2 став 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), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе и то: 1. да има одговарајуће високо
образовање, те да има следећи стручни назив
за занимање за радно место: 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; 2. да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; 3. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за
кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или 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; 5. да је држављанин РС; 6. да зна српски
језик на којем се изводи образовно-васпитни
рад; 7. да је пунолетан; 8. да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 154 ст. 5
Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
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ОСТАЛО: У пријави на конкурс кандидат је дужан
да приложи: 1. одштампани примерак пријавног
формулара који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. додатак
дипломи или потврду високошколске установе
о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са
ЕСПБ, 4. уверење о држављанству; 5. извештај
о извршеном лекарском прегледу – доставља се
пре закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. извод из матичне књиге рођених;
8. кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду о заснованом радном односу
на неодређено време и о трајању истог у другој установи. Докази о испуњености услова достављају се искључиво у папирној форми (пријаве
поднете електронски неће се узимати у обзир).
Фотокопије приложених докумената морају бити
оверене, а документа под тачкама 4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњености услова је 15 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2021/2022 годину, односно
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање, у
складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, број 11/12....3/17), и
то: 1. да има одговарајуће образовање: средња
школа, завршен програм за стручно усавршавање педагошких асистената; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад – српски. Кандидат попуњава пријемни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете. Школи се доставља следећа документација: пријавни формулар, оригинал или оверен
препис дипломе, додатак дипломи, доказ о завршеном програму обуке педагошких асистената,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу издат од 01.03.2010), доказ о знању српског језика доставља се уколико одговарајуће
образовање није стеченом том језику (доказ да
је лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило испит из
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); уверење МУП-а да лице није осуђивано односно извод из казнене евиденције. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уго-

вора. За кандидате који су изабрани у ужи круг
врши се провера психофизичких способности за
рад са децом и ученицима од стране надлежне служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Сва приложена
документа морају бити уредно оверена. Пријаве слати на горенаведенну адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”.

ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Педагог

на одређено време
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: у складу са чл. 140 и 142 Закон 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), лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Степен и врста
стручне спреме 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
и 10/2016, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 11/19): професор педагогије, дипломирани педагог - општи
смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог
- мастер. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених 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. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о испуњености
услова и саставни су део пријаве на конкурс:
попуњен пријавни формулар који се налази на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; биографију (ЦВ);
доказ о одговарајућем образовању (уз мастер
диплому прилаже се и диплома основних студија
у оригиналу или овереној копији која није старија 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
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дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена
копија уверења из МУП-а, да није старије од 6
месеци); оригинал или оверена копија уверење о
држављанству Републике Србије (да није старије
од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених (да није старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће знање
нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса достављају се поштом на адресу: ОШ „Јосиф Маринковић”, Нови Бечеј, Јосифа
Маринковића 79, са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично у школи, радним данима од 08
до 14 часова. Контакт телефон: 023/771-041.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи у Банатском
Карађорђеву и у издвојеном одељењу
у Честерегу, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана

Референт за правне, кадровске и
административне послове

за рад у матичној школи у Банатском
Карађорђеву, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана

Секретар школе

за рад у матичној школи у Банатском
Карађорђеву, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, 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. Кандидати за наставника
енглеског језика треба да имају одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21) за наведене послове. Кандидати за референта за правне,
Бесплатна публикација о запошљавању

кадровске и административне послове треба да
имају завршену средњу школу. Кандидати за
секретара школе треба да имају одговарајуће
високо образовање прописано чланом 132. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др.закон,
10/19, 27/2018 – др. закон и 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Кандидати уз одштампан
попуњени пријавни формулар треба да доставе:
а) оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства о стеченом одговарајућем образовању;
б) уверење 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; в) уверење о држављанству Републике Србије; г) извод из матичне књиге рођених; д)
радну биографију. Сви документи се прилажу у
оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс са комплетном
документацијом доставља се лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне, недопуштене и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити на телефон:
023/835-840.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник предметне наставе
– за предмет италијански језик

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 22,22% радног времена
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
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања 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 2.
став 1 тачка 4) подтачка 5) Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20
и 1/21), односно учесник конкурса треба да је:
професор, односно дипломирани филолог за
италијански језик и књижевност; професор италијанског језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност); мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно
профил Италијански 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 Италијанистика; Италијански језик и књижевност. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. 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. Начин пријављивања
кандидата на конкурс: 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 достављају на адресу школе у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или
оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења). Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију
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дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1. степена. 2. Оригинал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском језику или оригинал (или оверену фотокопију)
потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе-за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 3. Оригинал или оверена фотокопија
уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона. 4.
Оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству 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. Пријавни формулар са
документацијом доставити на адресу: Музичка
школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7, 23000 Зрењанин, са назнаком „За
конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система

образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе у року
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.
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САРАДЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И НЕМАЧКЕ САВЕЗНЕ АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београду је 25. октобра одржан радни састанак представника Националне службе за запошљавање Републике Србије са делегацијом Савезне агенције за запошљавање Савезне Републике Немачке и Немачке организације
за међународну сарадњу (ГИЗ).
Теме састанка су биле завршетак Triple Win пројекта, размена искустава, решења и будућих перспектива и сарадње у
области миграција радне снаге, сезонских миграција, јачања
институција тржишта рада кроз трансфер знања.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић је на почетку састанка рекао да је за НСЗ изузетно драгоцена сарадња коју има са Савезном агенцијом
за запошљавање СР Немачке, као и подршка ГИЗ-а свих
ових година, што се потврдило у имплементацији низа
пројеката. Указао је да је такав вид партнерства и подршке
важан и у будућем процесу приступања ЕУРЕС мрежи када
Србија постане члан Европске уније.
– Желимо да унапредимо сарадњу кроз програм „Гаранција за младе“, који је уз Владину нову Стратегију запошљавања 2021–2026, за нас од изузетне важности – рекао
је Мартиновић.
Наводећи да је на евиденцији НСЗ смањен број незапослених и да је за девет месеци ове године преко 11 посто
већи број запошљавања у односу на исти период претходне
године, Мартиновић је оценио да тржиште рада у Србији
бележи стабилност и позитиван тренд. Указао је да је у Србији озбиљан дефицит конобара, возача, занатских радника.
– Због великог броја инвестиционих и грађевинских
пројеката, наше домаће тржиште не може да задовољи
тражњу за грађевинским радницима, па је зато повећан
број издатих радних дозвола радницима из Кине, Русије,
Турске и других земаља – напоменуо је Мартиновић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Осврнувши се на завршетак Triple Win пројекта, рекао
је да је ово добра прилика да се размене искуства и информације, без обзира што су неки облици сарадње претрпели
промене. Напоменуо је да, иако обуставом овог пројекта
нису заустављене миграције медицинских радника, Национална служба за запошљавању не треба да буде подршка
извозу дефицитарних кадрова, поготову у време пандемије.
Указао је да ће НСЗ у оквиру својих надлежности испратити
сваки будући договор влада и министарстава Србије и Немачке у области радних миграција.
Александер Вилхелм, директор Одељења за међународне
односе Савезне агенције за запошљавање, казао је да је за Немачку сарадња са Србијом приоритет и да две земље везују
интензивне радне миграције. Указао је да је НСЗ важан партнер немачкој Савезној агенцији, којој је Влада Немачке пренела већа овлашћења када је реч о радним миграцијама. Навео
је да сарадњу треба наставити и унапредити кроз размену искустава из области запошљавања, информација о миграцијама и издатим радним дозволама, кроз договор за решавање
кризних ситуација и пројектовање нових програма сарадње.
Саговорници су се сагласили да ће будућа сарадња
Националне службе за запошљавање и Немачке савезне
агенције за запошљавање подржати припрему за ЕУРЕС,
Програм „Гаранција за младе“, јачање капацитета НСЗ и
трансфера знања, као и размену информација о тржишту
рада и миграцијама радне снаге.
Састанку су присуствовали Неда Милановић, директорка
Сектора за подршку запошљавању, Александар Богдановић,
директор Сектора за осигурање за случај незапослености и
правне послове и Адриана Цицовић, начелница Одељења за
међународну сарадњу.
Мира Колаковић
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Смедеревска филијала НСЗ и HBIS GROUP организују
обуке за незапослене

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАЗЛИЧИТЕ
ПОСЛОВЕ У КОМПАНИЈИ
С

медеревска филијала Националне службе за запошљавање и компанија HBIS GROUP Serbia&Iron д.о.о. Београд
– Огранак Смедерево заједнички су организовале четири
обуке за 49 незапослених лица која ће се у наредном периоду оспособљавати за конкретне послове у тој компанији.
С тим у вези, прошле седмице су потписани уговори о финансирању програма обуке 25 лица на пословима оператера
у производњи, 9 незапослених је укључено у програм обуке
за машинбравара-заваривача, 10 ће похађати обуку за руковаоца дизалицом-краном, док ће 5 незапослених бити укључено у обуку за електричара високонапонских постројења.
Уговоре о финансирању програма обука потписале су
Јасмина Беочанин, директорка Филијале Смедерево НСЗ
и Јелена Драговић Требјешанин, генерална менаџерка за
људске ресурсе и радне односе у компанији HBIS GROUP
Serbia&Iron. С обзиром да ће се обуке организовати и реализовати у оквиру Програма обука на захтев послодавца,
у просторијама HBIS групације су потписани и уговори са
незапосленим лицима евидентираним у смедеревској филијали НСЗ. У наредних шест месеци они ће се у тој компанији оспособљавати за различита радна места.
У складу са захтевом послодавца, за обуке су могла
да се пријаве незапослена лица машинске, електро и саобраћајне струке, мада су неке од обука, зависно од програма, могли да похађају и незапослени других занимања.
Програми ових обука подразумевају и теоријску и практичну наставу, са фондом од укупно 960 наставних часова, који
ће се уз стручно вођење и надзор ментора реализовати у
производним погонима HBIS групације у Смедереву.
Трошкове обука финансираће Национална служба
за запошљавање, а незапослена лица ће током едукације
моћи да остваре право и на новчану помоћ и плаћене трош-
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кове превоза. Са свим незапосленим лицима која успешно
заврше ове обуке HBIS ће потписати уговоре о заснивању
радног односа, потврдили су у компанији.
Програм обука на захтев послодавца омогућава незапосленим лицима да усвоје нова знања и вештине и оспособе се и запосле на пословима који се обављају на конкретним радним местима код послодавца. С друге стране, овај
програм омогућава послодавцима да преко циљаних обука
формирају потребне кадрове за своје компаније.
Јасмина Беочанин

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

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

ПОЗ
И
ЦЕН ВНИ
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

