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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у 
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Национална служба за запошљавање обележила је 14. 
децембар, Дан службе и 100-годишњицу институције 
тржишта рада у Србији, манифестацијом којој су при-
суствовали министарка за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић, представници 
локалних самоуправа, компанија и других социјалних партнера.

Поздрављајући присутне, директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Мартиновић је захвалио свима који деле 
значај важног јубилеја – век од оснивања прве институције тр-
жишта рада, на чијим основама је изграђена данашња НСЗ.

„Захваљујући раду и доприносу генерација које су радиле 
у НСЗ, послодаваца, локалних самоуправа и ресорног минис-
тарства, од почетне берзе рада до данас Национална служба за 
запошљавање се развила у модеран, респектабилан јавни сер-
вис на тржишту рада Србије, који може да се мери са напред-
ним институцијама тржишта рада најразвијенијих европских 
земаља“, рекао је Мартиновић.

Он је истакао да је Национална служба за запошљавање при-
марно оријентисана на потребе корисника услуга, ефикасан сер-
вис незапосленима и послодавцима и поуздан партнер локалним 
самоуправама и државним институцијама. Наводећи податке да 
је на евиденцији 481.000 незапослених, да је стопа запошљавања 
50%, да су за 30% повећани захтеви послодаваца, директор НСЗ 
је рекао да је тржиште рада стабилно захваљујући подршци коју 
Влада Србије пружа привреди и грађанима и успешној реализа-
цији активне политике запошљавања. Посебно је истакао резулта-
те програма „Моја прва плата“, у који је прошле године укључено 
8.400 младих без радног искуства, а ове године и знатно већи број.

Како је навео директор Мартиновић, Национална служба 
за запошљавање је све више окренута дигитализацији својих 
услуга, што је показала организовањем виртуелног сајма запо-
шљавања, путем кога је 3.200 незапослених нашло посао, као и 
стављањем у функцију новог сајта НСЗ, са онлајн платформом 
за предузетништво и за активно тражење посла.   

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања Дарија Кисић Тепавчевић честитала је јубилеј Национал-
ној служби за запошљавање. Указала је да овај велики и важан 
јубилеј говори о традицији, континуитету и резултатима који-
ма и НСЗ и Србија могу да се поносе и похвале. Министарка 
Кисић Тепавчевић истакла je да су услови на тржишту рада 
Србије знатно побољшани – стопа незапослености се смањује 
из месеца у месец, а од почетка године до новембра запослено 
је 207.000 људи са евиденције незапослених, што је резултат 
сарадње и заједничког рада. 

Овом приликом уручена су признања и захвалнице На-
ционалне службе за запошљавање представницима локалних 
самоуправа, послодаваца и појединцима који су дали изузетан 
допринос успешној реализацији програма НСЗ и запошљавању. 
Признања су уручили министарка за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић, директор 
НСЗ Зоран Мартиновић и заменик директора НСЗ Петар Јарић. 

У категорији предузећа, признања су добили: „БАЛКАНИ-
КА ТИМ“ ДОО из Зајечара, „ЧИП“ ДОО из Прокупља, „EUROTAY“ 
DOO из Адрана, „ФОРТУНА МАРКЕТ“ ДОО из Аранђеловца, „ГО-
РЕЊЕ“ – Апарати за домаћинство ДОО из Ваљева, „ИНОКС ЕК-
СКЛУЗИВ“ ДОО из Београда, ИНСТИТУТ „Др ЈОСИФ ПАНЧИЋ“, 
„JT INTERNATIONAL“ AD из Сенте и ПРЕДУЗЕТНИК СВЕТЛАНА 
ЦВЕТКОВИЋ УР „АВАНТ“ из Ниша.

У категорији локалних самоуправа, признања за изузетан 
допринос запошљавању добили су: Секретаријат за привреду и 
туризам АП Војводине, градови Нови Сад, Лозница и Пожаре-
вац и општине Кула и Нова Варош.

Признања за запошљавање особа са инвалидитетом уз посре-
довање НСЗ припала су УГ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „ЛАГА-
ТОР“ из Лознице и УГ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ. Добитник при-
знања за изузетну сарадњу са Филијалом за град Београд НСЗ у 
реализацији Програма функционалног основног образовања од-
раслих је Сејдо Комина, андрагошки асистент из Школе за основ-
но образовање одраслих „Ђуро Салај“. Посебна признања уручена 
су и радницима НСЗ: Јелени Увалин Матић, психологу, за посебан 
допринос у области унапређења Предузетничког програма НСЗ и 
креирању Радионице о психолошким аспектима предузетништва 
и Драгану Ђермановићу, саветнику у Филијали Шабац, за иска-
зану хуманост и учешће у 101 акцији добровољног давања крви.
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                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), чл. 59 и 60 Закона о царинској служби (“Службени 
гласник РС”, број 95/18 и 144/20), чл. 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21), члана 
27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 
142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 и 149/20) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 Број: 112-10953/2021 од 30. новембра 
2021. године, Министарство финансија-Управа царина

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ 75 ЛИЦА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 58 РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЦАРИНА

ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД
Београд, Жоржа Клемансоа 37

1. Радно место за првостепени царинско-
управни поступак, звање самостални 

царински саветник
Одсек за царинско-управни поступак

1 извршилац

Опис послова: Обрађује предмете, припрема и израђује 
решења у првостепеном царинско-управном поступку; припре-
ма и израђује одговоре и објашњења о питањима из области 
царинско-управног поступка; стара се о извршности решења; 
учествује у поступку отварања царинских складишта; учествује 
у пословима контроле рада унутрашњих јединица; учествује у 
изради извештаја и информација из делокруга рада; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области прав-
них, економских или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за подршку пословима 
царинско-управног поступка, звање 

млађи царински саветник
Одсек за царинско-управни поступак

1 извршилац

Опис послова: Обрађује једноставније предмете, припрема и 
израђује решења у првостепеном царинско-управном поступ-
ку; учествује у поступку отварања царинских складишта, учест-
вује у припреми одговора и објашњења о питањима из области 
царинско-управног поступка; врши измене података у инфор-
мационом систему царинске службе; даје информације стран-
кама по питањима из делокруга рада; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, поло-
жен посебан стручни испит за царинског службеника, завр-
шен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

3. Радно место за обраду захтева за 
покретање прекршајног поступка и 

заступање захтева пред Прекршајним 
судом, звање самостални царински 

саветник
Одсек за царинско-прекршајни поступак

1 извршилац

Опис послова: Обрађује поднете записнике о откривеним 
прекршајима од стране надлежних органа; проверава поднете 
доказе и налаже допуну истих, као и нових доказа, спроводи 
претходни поступак у циљу правилног утврђивања чињенич-

ног стања, субјективног и објективног идентитета прекршиоца 
у циљу подношења захтева, укључујући и саслушање страна-
ка; доставља захтев суду, заступа царински орган по поднетим 
захтевима за покретање прекршајног поступка пред првосте-
пеним прекршајним судом, по потреби прецизира захтев или 
врши измену на претресу када за то постоје разлози, у складу 
са Царинским законом и Законом о прекршајима и изјашњава 
се по писаним одбранама окривљених на захтев суда; разматра 
предлог за закључење споразума о признању прекршаја, пре-
говара о закључењу споразума и припрема писани споразум, 
који по закључењу доставља суду; припрема жалбе на одлуке 
суда уколико постоје законски разлози, припрема иницијати-
ву за подизање захтева за заштиту законитости надлежном 
тужилаштву; издаје прекршајни налог и спроводи поступак 
по издатом прекршајном налогу за који је поднет захтев за 
судско одлучивање, води рачуна о коначности и извршности 
истог, у складу са Законом о прекршајима; стара се о извршењу 
заштитне мере изречене одлуком суда; обавља и друге послове 
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 студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, положен посебан стручни испит 
за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦИ Лука Београд

1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из 
декларације у информациони систем; уноси податке из декла-
рације у информациони систем, упоређује истоветност подата-
ка са писаног обрасца и у електронском облику и предузима 
све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води 
прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, 
раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира 
царинска документа; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, меди-
цинског, општег или административно-управног смера, поло-
жен државни стручни испит, положен посебан стручни испит 
за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за контролу сложене 
царинско-робне документације и 

царињење робе - Царински инспектор, 
звање самостални царински инспектор
ЦИ Ранжирна железничка станица Макиш - 

Београд
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу прихваћене декларације и 
преглед документације поднете уз царинску декларацију, 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге испра-
ве ради утврђивања тачности података наведених у декла-
рацији; врши анализу програмских напомена за прихваћену 
декларацију, одређује поред уписаних програмских напомена 
о обавезним степенима контроле, и другачију врсту или степен 
контроле декларације, документације и робе; проверава тач-
ност свих рубрика царинске декларације, као и да ли су подне-
те исправе за захтевани царински поступак исправне, контро-
лише да ли је роба правилно сврстана по царинској тарифи, 
проверава количину робе, порекло, царинску вредност робе; 
обавља преглед робе у поступку царињења када је то неопход-
но ради утврђивања тачности података наведених у деклара-
цији; сачињава записник и подноси пријаву за царински пре-
кршај у случају неслагања података из приложених исправа и 
утврђеног стања робе са подацима из декларације; обавештава 
декларанта о утврђеним недостацима уколико нису испуњени 
сви услови за прихватање декларације и одређује рок у коме је 
дужан да отклони исте; припрема решења, односно одобрења 
по захтевима за спровођење посебних поступака (привремени 
увоз, активно и пасивно оплемењивање, прерада под царин-
ским надзором, реекспортни послови) и решења у царинско-уп-
равном поступку из надлежности унутрашње јединице; обавља 
и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, техничко-технолошких или медицинских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место за контролу царинско-
робне документације и царињење робе 
- Царински инспектор, звање царински 

инспектор
ЦИ Ранжирна железничка станица 

Макиш - Београд
1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли прихваћене декларације 
и прегледу документације поднете уз царинску декларацију 
према уписаним програмским напоменама о обавезним сте-
пенима контроле одређеним критеријумима анализе ризика; 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
врши преглед робе у поступку царињења када је то неопходно 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
учествује у одређивању, поред уписаних програмских напоме-
на о обавезним степенима контроле, и другачије врсте или сте-
пена контроле декларације, документације и робе узимајући у 
обзир све податке до којих дође анализом ризика и увидом у 
декларацију и документацију која је приложена уз декларацију; 
сачињава записник и подноси пријаву за царински прекршај у 
случају неслагања нађеног стања робе са подацима из декла-
рације; учествује у припреми решења из царинско-управног 
поступка из надлежности унутрашње јединице; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, техничко-технолошких или медицинских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

7. Радно место за контролу сложене 
царинско-робне документације и 

царињење робе - Царински инспектор, 
звање самостални царински инспектор
ЦИ за послове царинског надзора - Београд

1 извршилац

Опис послова: Врши контролу прихваћене декларације и 
преглед документације поднете уз царинску декларацију, 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге испра-
ве ради утврђивања тачности података наведених у декла-
рацији; врши анализу програмских напомена за прихваћену 
декларацију, одређује поред уписаних програмских напомена 
о обавезним степенима контроле, и другачију врсту или степен 
контроле декларације, документације и робе; проверава тач-
ност свих рубрика царинске декларације, као и да ли су подне-
те исправе за захтевани царински поступак исправне, контро-
лише да ли је роба правилно сврстана по царинској тарифи, 
проверава количину робе, порекло, царинску вредност робе; 
обавља преглед робе у поступку царињења када је то неопход-
но ради утврђивања тачности података наведених у деклара-
цији; сачињава записник и подноси пријаву за царински пре-
кршај у случају неслагања података из приложених исправа и 
утврђеног стања робе са подацима из декларације; обавештава 
декларанта о утврђеним недостацима уколико нису испуњени 
сви услови за прихватање декларације и одређује рок у коме је 
дужан да отклони исте; припрема решења, односно одобрења 
по захтевима за спровођење посебних поступака (привремени 
увоз, активно и пасивно оплемењивање, прерада под царин-
ским надзором, реекспортни послови) и решења у царинско-уп-
равном поступку из надлежности унутрашње јединице; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

8. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦИ Терминал-Београд

1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из 
декларације у информациони систем; уноси податке из декла-
рације у информациони систем, упоређује истоветност подата-
ка са писаног обрасца и у електронском облику и предузима 
све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води 
прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, 

 Администрација и управа 
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раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира 
царинска документа; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, меди-
цинског, општег или административно-управног смера, поло-
жен државни стручни испит, положен посебан стручни испит 
за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

9. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦИ Аеродром Београд

1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из 
декларације у информациони систем; уноси податке из декла-
рације у информациони систем, упоређује истоветност подата-
ка са писаног обрасца и у електронском облику и предузима 
све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води 
прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, 
раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира 
царинска документа; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ
Шабац, Београдски пут бб

10. Радно место за преглед робе - виши 
цариник, звање царински прегледач

ЦИ Сремска Митровица
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски одређе-
ном степену контроле, с тим да преглед робе може вршити и по 
већем степену контроле ради утврђивања тачности података, 
а узимајући у обзир критеријуме анализе ризика; узима узор-
ке робе ради анализе и испитивања робе и спроводи пропи-
сане поступке по добијању лабораторијских налаза; утврђује 
недостатке због којих роба не може бити оцарињена и то кон-
статује у записнику о прегледу робе; по налогу непосредног 
руководиоца, у изузетним случајевима, врши и контролу при-
хваћене декларације и преглед документације према уписаним 
програмским напоменама о обавезним степенима контроле 
одређених критеријумима анализе ризика и одређује другачију 
врсту или степен контроле декларације, документације и робе; 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне области, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит, поло-
жен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 
3 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

11. Радно место за послове царинског 
надзора и контролe у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Сремска Рача

1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник - вођа смене, звање царински 

прегледач
ЦИ Трбушница
1 извршилац

Опис послова: Организује рад у смени; спроводи мере царин-
ског надзора над путницима, робом и превозним средствима; 
врши преглед робе и превозних средстава и царињење робе у 
путничком промету; у случају да има елемената царинског пре-
кршаја сачињава записник и подноси пријаву за царински пре-
кршај; по потреби врши послове контроле у путничком проме-
ту; води потребне евиденције; припрема и израђује извештаје 
и информације из делокруга рада; обавља и друге послове по 
налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 годинe рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

13. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦИ Трбушница
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из декла-
рације у информациони систем; уноси податке из декларације у 
информациони систем, упоређује истоветност података са писа-
ног обрасца и у електронском облику и предузима све потреб-
не мере у вези са прихватањем декларације; води прописане 
евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења 
ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска 
документа; обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег 
или административно-управног смера, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за царинског службе-
ника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

14. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Трбушница
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, пре-
возних средстава и робе у међународном путничком промету и 
обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење 
робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путнич-
ком промету и води одговарајуће царинске евиденције; спрово-
ди мере царинског надзора над путницима, робом и превозним 
средствима; предузима потребне мере када се ради о основа-
ној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; 
рукује техничким средствима; обавља и друге послове по налогу 
шефа Испоставе.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег 
или административно-управног смера, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за царинског службе-
ника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

15. Радно место за преглед робе - виши 
цариник - вођа смене, звање царински 

прегледач
ЦИ Љубовија
1 извршилац

Опис послова: Организује рад у смени; спроводи мере царин-
ског надзора над путницима, робом и превозним средствима; 
врши преглед робе и превозних средстава и царињење робе у 
путничком промету; у случају да има елемената царинског пре-
кршаја сачињава записник и подноси пријаву за царински пре-
кршај; по потреби врши послове контроле у путничком проме-
ту; води потребне евиденције; припрема и израђује извештаје 
и информације из делокруга рада; обавља и друге послове по 
налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне области, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит, поло-
жен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 
3 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

16. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Љубовија
3 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО
Кладово, Дунавска бб

17. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Ђердап

2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из 
декларације у информациони систем; уноси податке из декла-
рације у информациони систем, упоређује истоветност подата-
ка са писаног обрасца и у електронском облику и предузима 
све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води 
прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, 
раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архиви-
ра царинска документа; врши послове царинске контроле пут-
ника, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле, обавља 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима, предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

18. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Прахово
2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

19. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Мокрање
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.
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20. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦИ Бор

2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном робом, робом смештеном у складиштима и дру-
гим просторима, као и другом царинском робом; води прописане 
евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења 
ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; води благајнички посао; раздваја 
и архивира царинска документа; рукује са техничким средстви-
ма; обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег 
или административно-управног смера, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за царинског службе-
ника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

21. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Вршка Чука

1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег 
или административно-управног смера, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за царинског службе-
ника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД
Димитровград, Балканска 105

22. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Градина

6 извршилаца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег 
или административно-управног смера, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за царинског службе-
ника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО
Краљево, Моше Пијаде 1

23. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник - вођа смене, звање царински 

прегледач
ЦП Рудница
1 извршилац

Опис послова: Организује рад у смени; врши контролу царин-
ско-робне документације која се односи на транзитне поступке, 
а у случају констатовања неправилности враћа их подносиоцу; 
врши преглед робе у поступку транзита; у случају неслагања 
нађеног стања са подацима у декларацији сачињава записник 
и подноси пријаву за царински прекршај, врши послове узи-
мања узорака; по потреби врши преглед путника и превозних 
средстава и царињење робе у путничком промету; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Пункта.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

24. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦП Рудница
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над царин-
ском робом и предузима потребне мере за правилно спро-
вођење поступка у складу са утврђеним чињеницама; води 
прописане евиденције; обавља контролу у путничком промету; 
рукује техничким средствима; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Пункта.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, општег 
или административно-управног смера, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за царинског службе-
ника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

25. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник, звање царински прегледач

ЦИ Нови Пазар
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски одређе-
ном степену контроле, с тим да преглед робе може вршити и по 
већем степену контроле ради утврђивања тачности података, 
а узимајући у обзир критеријуме анализе ризика; узима узор-
ке робе ради анализе и испитивања робе и спроводи пропи-
сане поступке по добијању лабораторијских налаза; утврђује 
недостатке због којих роба не може бити оцарињена и то кон-
статује у записнику о прегледу робе; по налогу непосредног 
руководиоца, у изузетним случајевима, врши и контролу при-
хваћене декларације и преглед документације према уписаним 
програмским напоменама о обавезним степенима контроле 
одређених критеријумима анализе ризика и одређује другачију 
врсту или степен контроле декларације, документације и робе; 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

26. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Шпиљани
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац, Јасички пут бб

27. Радно место - Књиговођа и 
ликвидатор, звање царински референт

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске 
и опште послове

1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли исправности, тачно-
сти и усклађености финансијске документације; припрема 
потребне информације о извршеним плаћањима и учествује у 
отклањању евентуалних грешака у преносу средстава; прима и 
књижи књиговодствена документа и евидентира све промене 
на средствима и изворима средстава у књиговодственим еви-
денцијама; води евиденцију стања и промена стања на карти-
цама опреме, непокретности и ситног инвентара и сравњује 
књиговодствено стање; води књигу инвентара; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема економског, финансијског 
или општег смера, положен државни стручни испит, положен 
посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

28. Радно место за контролу царинско-
робне документације и царињење робе 
- Царински инспектор, звање царински 

инспектор
ЦИ Крушевац
1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли прихваћене декларације 
и прегледу документације поднете уз царинску декларацију 
према уписаним програмским напоменама о обавезним сте-
пенима контроле одређеним критеријумима анализе ризика; 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
врши преглед робе у поступку царињења када је то неопходно 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
учествује у одређивању, поред уписаних програмских напоме-
на о обавезним степенима контроле, и другачије врсте или сте-
пена контроле декларације, документације и робе узимајући у 
обзир све податке до којих дође анализом ризика и увидом у 
декларацију и документацију која је приложена уз декларацију; 
сачињава записник и подноси пријаву за царински прекршај у 
случају неслагања нађеног стања робе са подацима из декла-
рације; учествује у припреми решења из царинско-управног 
поступка из надлежности унутрашње јединице; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА НИШ
Ниш, Димитрија Туцовића 16

29. Радно место за подршку стручним 
пословима извршења решења, звање 

млађи царински сарадник
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске 

и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Учествује у предузимању потребних радњи 
у вези са извршењем решења која доноси царинарница у 
царинско управном поступку и неизмиреног царинског дуга по 
прихваћеним царинским декларацијама; учествује у редовном 
праћењу и предузимању радњи у поступцима пријаве пот-
раживања над субјектима у стечају и реструктурирању, као 
и поступање према царинским обвезницима који су брисани 
из регистра АПР-а; доставља захтеве за принудну наплату 
од физичких лица надлежном Државном правобранилаштву; 
води прописане евиденције; обавља ове послове и за Цари-
нарницу Приштина; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државном органу, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

30. Радно место за подршку пословима 
контроле царинско-робне документације 
и царињење робе, звање млађи царински 

инспектор
ЦИ Железничка станица Ниш

1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли прихваћене декларације 
и прегледу документације поднете уз царинску декларацију 
према уписаним програмским напоменама о обавезним сте-
пенима контроле одређеним критеријумима анализе ризика; 
захтева од декларанта да достави и друге исправе ради утврђи-
вања тачности података наведених у декларацији; учествује 
у прегледу робе у поступку царињења када је то неопходно 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
учествује у доношењу одлуке о одређивању, поред уписаних 
програмских напомена о обавезним степенима контроле, и 
другачије врсте или степена контроле декларације, докумен-
тације и робе узимајући у обзир све податке до којих дође 
анализом ризика и увидом у декларацију и документацију која 
је приложена уз декларацију; учествује у сачињавању запис-
ника и подношењу пријаве за царински прекршај; припрема 
и израђује решења из царинско-управног поступка из надлеж-
ности унутрашње јединице; обавља и друге послове по налогу 
шефа Испоставе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, завршен приправнички стаж или најмање 5 годи-
на радног стажа у државним органима, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

31. Радно место за подршку пословима 
контроле царинско-робне документације 
и царињење робе, звање млађи царински 

инспектор
ЦИ Терминал Ниш

1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли прихваћене декларације 
и прегледу документације поднете уз царинску декларацију 
према уписаним програмским напоменама о обавезним сте-
пенима контроле одређеним критеријумима анализе ризика; 
захтева од декларанта да достави и друге исправе ради утврђи-
вања тачности података наведених у декларацији; учествује 
у прегледу робе у поступку царињења када је то неопходно 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
учествује у доношењу одлуке о одређивању, поред уписаних 
програмских напомена о обавезним степенима контроле, и 
другачије врсте или степена контроле декларације, докумен-
тације и робе узимајући у обзир све податке до којих дође 
анализом ризика и увидом у декларацију и документацију која 
је приложена уз декларацију; учествује у сачињавању запис-
ника и подношењу пријаве за царински прекршај; припрема 
и израђује решења из царинско-управног поступка из надлеж-
ности унутрашње јединице; обавља и друге послове по налогу 
шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, завршен приправнички стаж или најмање 5 годи-
на радног стажа у државним органима, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

32. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком 

промету- Цариник, звање царински 
надзорник

ЦР Аеродром Константин Велики
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом робом под царин-
ским надзором; проверава да ли су испуњени услови за унос 
података из декларације у информациони систем и уноси 
податке из ЈЦИ у информациони систем, упоређује истоветност 
података са писаног обрасца и у електронском облику; води 
прописане евиденције раздужења робе; врши послове царин-
ске контроле путника, превозних средстава и робе у међуна-
родном путничком промету и обавља послове девизно-валутне 
контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских 
и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће 
царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над 
путницима, робом и превозним средствима; предузима потребе 
мере када се ради о основаној сумњи да је поступком путника 
учињен царински прекршај; обавља и друге послове по налогу 
водитеља Реферата.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

33. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник - вођа смене, звање царински 

прегледач
ЦИ Прешево
1 извршилац

Опис послова: Организује рад у смени; спроводи мере царин-
ског надзора над путницима, робом и превозним средствима; 
врши преглед робе и превозних средстава и царињење робе у 
путничком промету; у случају да има елемената царинског пре-
кршаја сачињава записник и подноси пријаву за царински пре-
кршај; по потреби врши послове контроле у путничком проме-
ту; води потребне евиденције; припрема и израђује извештаје 
и информације из делокруга рада; обавља и друге послове по 
налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 годинe рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

34. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Прешево
2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

35. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник, звање царински прегледач

ЦИ Терминал - Прешево
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски одређе-
ном степену контроле, с тим да преглед робе може вршити и по 
већем степену контроле ради утврђивања тачности података, 
а узимајући у обзир критеријуме анализе ризика; узима узор-
ке робе ради анализе и испитивања робе и спроводи пропи-
сане поступке по добијању лабораторијских налаза; утврђује 
недостатке због којих роба не може бити оцарињена и то кон-
статује у записнику о прегледу робе; по налогу непосредног 
руководиоца, у изузетним случајевима, врши и контролу при-
хваћене декларације и преглед документације према уписаним 
програмским напоменама о обавезним степенима контроле 
одређених критеријумима анализе ризика и одређује другачију 
врсту или степен контроле декларације, документације и робе; 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 годинe рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Лепенички булевар 3

36. Радно место за контролу царинско-
робне документације и царињење робе 
- Царински инспектор, звање царински 

инспектор
ЦИ Крагујевац
1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли прихваћене декларације 
и прегледу документације поднете уз царинску декларацију 
према уписаним програмским напоменама о обавезним сте-
пенима контроле одређеним критеријумима анализе ризика; 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
врши преглед робе у поступку царињења када је то неопходно 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
учествује у одређивању, поред уписаних програмских напоме-
на о обавезним степенима контроле, и другачије врсте или сте-
пена контроле декларације, документације и робе узимајући у 
обзир све податке до којих дође анализом ризика и увидом у 
декларацију и документацију која је приложена уз декларацију; 
сачињава записник и подноси пријаву за царински прекршај у 
случају неслагања нађеног стања робе са подацима из декла-
рације; учествује у припреми решења из царинско-управног 
поступка из надлежности унутрашње јединице; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-

дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

37. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник, звање царински прегледач

ЦИ Јагодина
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски одређе-
ном степену контроле, с тим да преглед робе може вршити и по 
већем степену контроле ради утврђивања тачности података, 
а узимајући у обзир критеријуме анализе ризика; узима узор-
ке робе ради анализе и испитивања робе и спроводи пропи-
сане поступке по добијању лабораторијских налаза; утврђује 
недостатке због којих роба не може бити оцарињена и то кон-
статује у записнику о прегледу робе; по налогу непосредног 
руководиоца, у изузетним случајевима, врши и контролу при-
хваћене декларације и преглед документације према уписаним 
програмским напоменама о обавезним степенима контроле 
одређених критеријумима анализе ризика и одређује другачију 
врсту или степен контроле декларације, документације и робе; 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе 
ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

38. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦИ Јагодина
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из 
декларације у информациони систем; уноси податке из декла-
рације у информациони систем, упоређује истоветност подата-
ка са писаног обрасца и у електронском облику и предузима 
све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води 
прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, 
раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира 
царинска документа; обавља и друге послове по налогу шефа 
Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД
Нови Сад, Царинска 1

39. Радно место за првостепени 
царинско-управни и прекршајни 

поступак, звање самостални царински 
саветник

Одсек за царинско-управни и прекршајни 
поступак

2 извршиоца

Опис послова: Обрађује предмете царинско-управног и пре-
кршајног поступка, спроводи доказни поступак у предмети-
ма царинских прекршаја и припрема и израђује првостепена 
решења у царинско-управном поступку; обрађује извештаје 
о откривеним царинским прекршајима, проверава доказе и 
налаже прибављање недостајућих доказа и спроводи прет-
ходни доказни поступак ради правилног подношења захтева 
за покретање прекршајног поступка; доставља захтев суду 
надлежном за прекршаје и заступа царински орган по подне-
тим захтевима; разматра предлог странке или покреће ини-
цијативу за закључење споразума о признању кривице, пре-
говора о условима признања кривице, припрема споразум, 
доставља га суду и заступа царински орган у тим предметима; 
стара се о извршности решења, прати рокове застарелости и 
стара се о редовним и ванредним правним лековима; учествује 
у поступку отварања царинских складишта; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
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дијама на факултету, положен државни стручни испит, поло-
жен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 
5 година радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

40. Радно место за контролу сложене 
царинско-робне документације и 

царињење робе - Царински инспектор, 
звање самостални царински инспектор

ЦР Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу прихваћене декларације и 
преглед документације поднете уз царинску декларацију, 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге испра-
ве ради утврђивања тачности података наведених у декла-
рацији; врши анализу програмских напомена за прихваћену 
декларацију, одређује поред уписаних програмских напомена 
о обавезним степенима контроле, и другачију врсту или сте-
пен контроле декларације, документације и робе; проверава 
тачност свих рубрика царинске декларације, као и да ли су 
поднете исправе за захтевани царински поступак исправне, 
контролише да ли је роба правилно сврстана по царинској 
тарифи, проверава количину робе, порекло, царинску вред-
ност робе; обавља преглед робе у поступку царињења када 
је то неопходно ради утврђивања тачности података наведе-
них у декларацији; сачињава записник и подноси пријаву за 
царински прекршај у случају неслагања података из приложе-
них исправа и утврђеног стања робе са подацима из деклара-
ције; обавештава декларанта о утврђеним недостацима уко-
лико нису испуњени сви услови за прихватање декларације 
и одређује рок у коме је дужан да отклони исте; припрема 
решења, односно одобрења по захтевима за спровођење 
посебних поступака (привремени увоз, активно и пасивно 
оплемењивање, прерада под царинским надзором, реекс-
портни послови) и решења у царинско-управном поступку из 
надлежности унутрашње јединице; обавља и друге послове 
по налогу водитеља Реферата.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

41. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Батровци
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

42. Радно место за контролу сложене 
царинско-робне документације и 

царињење робе - Царински инспектор, 
звање самостални царински инспектор

ЦИ Железничка станица Шид
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу прихваћене декларације и 
преглед документације поднете уз царинску декларацију, 
захтева од подносиоца декларације да достави и друге испра-
ве ради утврђивања тачности података наведених у декла-
рацији; врши анализу програмских напомена за прихваћену 
декларацију, одређује поред уписаних програмских напомена 
о обавезним степенима контроле, и другачију врсту или сте-
пен контроле декларације, документације и робе; проверава 
тачност свих рубрика царинске декларације, као и да ли су 
поднете исправе за захтевани царински поступак исправне, 
контролише да ли је роба правилно сврстана по царинској 
тарифи, проверава количину робе, порекло, царинску вред-
ност робе; обавља преглед робе у поступку царињења када 
је то неопходно ради утврђивања тачности података наведе-
них у декларацији; сачињава записник и подноси пријаву за 
царински прекршај у случају неслагања података из приложе-
них исправа и утврђеног стања робе са подацима из деклара-
ције; обавештава декларанта о утврђеним недостацима уко-

лико нису испуњени сви услови за прихватање декларације 
и одређује рок у коме је дужан да отклони исте; припрема 
решења, односно одобрења по захтевима за спровођење 
посебних поступака (привремени увоз, активно и пасивно 
оплемењивање, прерада под царинским надзором, реекс-
портни послови) и решења у царинско-управном поступку из 
надлежности унутрашње јединице; обавља и друге послове 
по налогу шефа Испоставе..

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, положен посебан стручни 
испит за царинског службеника, најмање 5 година радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

43. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦР Инђија

1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из 
декларације у информациони систем; уноси податке из декла-
рације у информациони систем, упоређује истоветност подата-
ка са писаног обрасца и у електронском облику и предузима 
све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води 
прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, 
раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира 
царинска документа; обавља и друге послове по налогу води-
теља Реферата.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Царинска 3

44. Радно место за стручне послове 
продаје робе, звање царински сарадник

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске 
и опште послове

 1 извршилац

Опис послова: Врши послове преузимања, чувања и продаје 
робе одузете по царинским прекршајима и решењима доне-
тим у царинско-управном поступку и царинске робе које су се 
странке одрекле; води евиденцију о роби, обрађује и припре-
ма документацију за продају; организује продају путем јавног 
надметања; израђује распоредна решења за робу и води про-
писане евиденције; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године, положен државни стручни испит, 
положен посебан стручни испит за царинског службеника, 
најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

45. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник, звање царински прегледач

ЦИ Зрењанин
 1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски 
одређеном степену контроле, с тим да преглед робе може 
вршити и по већем степену контроле ради утврђивања тач-
ности података, а узимајући у обзир критеријуме анализе 
ризика; узима узорке робе ради анализе и испитивања робе 
и спроводи прописане поступке по добијању лабораторијских 
налаза; утврђује недостатке због којих роба не може бити 
оцарињена и то констатује у записнику о прегледу робе; по 
налогу непосредног руководиоца, у изузетним случајевима, 
врши и контролу прихваћене декларације и преглед докумен-
тације према уписаним програмским напоменама о обавезним 
степенима контроле одређених критеријумима анализе ризи-
ка и одређује другачију врсту или степен контроле деклара-
ције, документације и робе; захтева од подносиоца деклара-
ције да достави и друге исправе ради утврђивања тачности 
података наведених у декларацији; обавља и друге послове 
по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

46. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник, звање царински прегледач, ЦР 

Слободна зона Зрењанин
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски 
одређеном степену контроле, с тим да преглед робе може 
вршити и по већем степену контроле ради утврђивања тач-
ности података, а узимајући у обзир критеријуме анали-
зе ризика; узима узорке робе ради анализе и испитивања 
робе и спроводи прописане поступке по добијању лабора-
торијских налаза; утврђује недостатке због којих роба не 
може бити оцарињена и то констатује у записнику о прегле-
ду робе; по налогу непосредног руководиоца, у изузетним 
случајевима, врши и контролу прихваћене декларације и 
преглед документације према уписаним програмским напо-
менама о обавезним степенима контроле одређених кри-
теријумима анализе ризика и одређује другачију врсту или 
степен контроле декларације, документације и робе; захтева 
од подносиоца декларације да достави и друге исправе ради 
утврђивања тачности података наведених у декларацији; 
обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године, положен државни стручни испит, 
положен посебан стручни испит за царинског службеника, 
најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

47. Радно место за послове царинског 
надзора - Цариник, звање царински 

надзорник
ЦР Слободна зона Зрењанин

1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над 
допремљеном царинском робом, робом смештеном у скла-
диштима и другим просторима, као и другом царинском робом; 
проверава да ли су испуњени услови за унос података из декла-
рације у информациони систем; уноси податке из декларације у 
информациони систем, упоређује истоветност података са писа-
ног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне 
мере у вези са прихватањем декларације; води прописане еви-
денције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР 
- ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска доку-
мента; обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

48. Радно место за преглед робе - Виши 
цариник, звање царински прегледач

ЦИ Кикинда
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед робе према програмски 
одређеном степену контроле, с тим да преглед робе може 
вршити и по већем степену контроле ради утврђивања тач-
ности података, а узимајући у обзир критеријуме анализе 
ризика; узима узорке робе ради анализе и испитивања робе 
и спроводи прописане поступке по добијању лабораторијских 
налаза; утврђује недостатке због којих роба не може бити 
оцарињена и то констатује у записнику о прегледу робе; по 
налогу непосредног руководиоца, у изузетним случајевима, 
врши и контролу прихваћене декларације и преглед докумен-
тације према уписаним програмским напоменама о обавезним 
степенима контроле одређених критеријумима анализе ризи-
ка и одређује другачију врсту или степен контроле деклара-
ције, документације и робе; захтева од подносиоца деклара-
ције да достави и друге исправе ради утврђивања тачности 
података наведених у декларацији; обавља и друге послове 
по налогу шефа Испоставе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

 Администрација и управа 
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49. Радно место за првостепени 
царинско-управни и прекршајни 

поступак, звање самостални царински 
саветник

Одсек за царинско-управни и прекршајни 
поступак

1 извршилац

Опис послова: Обрађује предмете царинско-управног и пре-
кршајног поступка, спроводи доказни поступак у предмети-
ма царинских прекршаја и припрема и израђује првостепена 
решења у царинско-управном поступку; обрађује извештаје 
о откривеним царинским прекршајима, проверава доказе и 
налаже прибављање недостајућих доказа и спроводи прет-
ходни доказни поступак ради правилног подношења захтева 
за покретање прекршајног поступка; доставља захтев суду 
надлежном за прекршаје и заступа царински орган по подне-
тим захтевима; разматра предлог странке или покреће ини-
цијативу за закључење споразума о признању кривице, пре-
говора о условима признања кривице, припрема споразум, 
доставља га суду и заступа царински орган у тим предметима; 
стара се о извршности решења, прати рокове застарелости и 
стара се о редовним и ванредним правним лековима; учествује 
у поступку отварања царинских складишта; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, поло-
жен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 
5 година радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

50. Радно место за стручне послове 
продаје робе и координацију набавке, 

звање царински сарадник
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске 

и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Врши послове преузимања, чувања и продаје 
робе одузете по царинским прекршајима и решењима доне-
тим у царинско-управном поступку и царинске робе које су се 
странке одрекле; води евиденцију о роби, обрађује и припрема 
документацију за продају; организује продају путем јавног над-
метања; израђује распоредна решења за робу и води пропи-
сане евиденције; израђује периодичне и годишње планове за 
набавку техничке, биротехничке и друге опреме, средстава за 
рад царинске службе и путничких моторних возила; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит, поло-
жен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 
3 године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

51. Радно место за стручно-оперативне 
послове извршења решења, звање 

царински референт
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске 

и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Стара се о извршењу решења из царинско-уп-
равног и царинско-прекршајног поступка и доставља захтеве 
за принудну наплату; води прописане евиденције; припрема 
извештаје и информације из делокруга рада; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: средња стручна спрема правног, економског или 
општег смера, положен државни стручни испит, положен посе-
бан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

52. Радно место за благајничке и 
послове евиденције, звање царински 

референт
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске 

и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Врши послове благајничког пословања, обра-
чун плата и других примања царинских службеника; прима 
динарска средства и страну валуту, која је привремено задржа-

на у путничком промету и исту уплаћује на одговарајуће рачу-
не; води прописане благајничке евиденције; прима опрему, 
ситан инвентар и потрошни материјал и о томе води одгова-
рајуће евиденције; књижи ситан инвентар и потрошни мате-
ријал; води евиденцију о службеној одећи и обући и обезбеђује 
снабдевање царинских службеника истом; књижи службену 
одећу у финансијском књиговодству; учествује у пословима 
инвентарисања; издаје потрошни материјал унутрашњим једи-
ницама и о томе води евиденцију; припрема предлог за расхо-
довање; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: средња стручна спрема економско-финансијског или 
општег смера, положен државни стручни испит, положен посе-
бан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

53. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦИ Бачки виногради

4 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: средња стручна спрема економског, техничко-техно-
лошког, општег или административно-управног смера, поло-
жен државни стручни испит, положен посебан стручни испит 
за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

54. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник, 
ЦР Рабе 

2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путни-
ка, превозних средстава и робе у међународном путничком 
промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши 
царињење робе, обрачун и наплату царинских и других даж-
бина у путничком промету и води одговарајуће царинске еви-
денције; спроводи мере царинског надзора над путницима, 
робом и превозним средствима; предузима потребне мере када 
се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен 
царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и 
друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: средња стручна спрема економског, техничко-техно-
лошког, општег или административно-управног смера, поло-
жен државни стручни испит, положен посебан стручни испит 
за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
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55. Радно место за стручно-оперативне 
послове, звање царински референт

1 извршилац

Опис послова: Прима и заводи предмете приспеле у царинар-
ницу, преузима обрађене и потписане предмете; прати и стара 
се о обавезама управника; извештава о кретању предмета у 
поступку решавања, сређује, архивира и чува документацију и 
води прописане евиденције; врши послове преписа, умножа-
вања и дактилографске послове; обезбеђује материјално тех-
ничких средстава за рад; обавља и друге послове по налогу 
управника Царинарнице.

Услови: средња стручна спрема административно-управног, 
општег, економског или техничког смера, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

56. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦП Мердаре
2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, 
превозних средстава и робе у путничком промету, обавља 
послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, 
обрачун и наплату царинских и других дажбина и води одгова-
рајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзо-
ра над путницима, робом и превозним средствима; предузима 
потребне мере у случају када се ради о основаној сумњи да је 

поступком путника учињен царински прекршај; рукује са тех-
ничким средствима; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Пункта.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

57. Радно место за подршку пословима 
царинског надзора и контроле у 

путничком промету - Цариник, звање 
млађи царински надзорник

ЦП Мердаре
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима царинске контроле 
путника, превозних средстава и робе у путничком промету и 
пословима девизно валутне контроле; учествује у царињењу 
робе, обрачунава и наплаћује царинске и друге дажбине у 
путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције; 
учествује у спровођењу мера царинског надзора над путници-
ма, робом и превозним средствима; рукује техничким средстви-
ма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Пункта.

Услови: средња стручна спрема друштвеног, техничког или 
општег смера, завршен приправнички стаж, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, 6 месеци радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

58. Радно место за послове царинског 
надзора и контроле у путничком промету 

- Цариник, звање царински надзорник
ЦП Мутиводе
1 извршилац

Опис послова:  Врши послове царинске контроле путника, пре-
возних средстава и робе у путничком промету, обавља посло-
ве девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и 
наплату царинских и других дажбина и води одговарајуће царин-
ске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путници-
ма, робом и превозним средствима; предузима потребне мере у 
случају када се ради о основаној сумњи да је поступком путника 
учињен царински прекршај; рукује са техничким средствима; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Пункта.

Услови: средња стручна спрема економског, техничког, 
општег или административно-управног смера, положен држав-
ни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског 
службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

I КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРОВЕРАВАЈУ 
У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандида-
тима при запошљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у који-
ма се проверавају опште функционалне, посебне функционал-
не и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се про-
веравају опште функционалне компетенције. Опште функцио-
налне компетенције се проверавају само једанпут, без обзи-
ра на број и врсту радних места на које је кандидат поднео 
пријаву.

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

Провера општих функционалних компетенција биће обављена 
у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основама коришћења интер-
нета, 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 (не старији од 5 година) 
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (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.

 Администрација и управа 
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Информације o материјалимa за припрему кандидата за про-
веру 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 функ-
ционалних 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 за област рада - управ-
но-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се 
путем есеја (писмено).
2.Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се 
путем есеја (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (привремени смештај робе) - провераваће се 
путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрадa података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) - провераваће 
се путем есеја (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (спровођење службених поступака и осталих 
радњи у царинском подручју Републике Србије) - провераваће 
се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - обра-
да царинских декларација (Врсте царинских декларација и 
услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором) - провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но-правни послови (посебни управни поступак) - провераваће 
се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но-правни послови (посебни управни поступак) - провераваће 
се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но-правни послови (посебни управни поступак) - провераваће 
се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором) - провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором) - провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3.Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед робе) - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 12:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (извоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3.Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед робе) - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

За радно место под редним бројем 13:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор ( услови под којима се роба може ставити под царин-
ски надзор) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 14:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 15:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (извоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).

3.Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед робе) - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

За радно место под редним бројем 16:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 17:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 18:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 19:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 20:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес превозних средстава) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 21:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 22:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (израчунавање и контрола у вези са вредношћу робе 
која се царини) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 23:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
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2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (услови у којима се роба може ставити под царински 
надзор) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 24:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 25:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (узимање и анализа узорака) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 26:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 27:
1. Посебна функционална компетенција за област рада фина-
сијско-материјални послови (терминологија, стандарди, методе 
и процедуре из области буџетског рачуноводства и извешта-
вања) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - адми-
нистративни послови (канцеларијско пословање) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о платама 
државних службеника и намештеника) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 28:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 29:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но правни послови (правила извршења решења донетог у 
управном поступку)- провераваће се путем симулације (пис-
мено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о извршењу 
и обезбеђењу) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности и организације органа (Царин-
ски закон) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 30:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака)- про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (провера података наведених у декларацији) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 31:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 

примењују приликом обављања својих радних задатака)- про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (провера података наведених у декларацији) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 32:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака)- про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 33:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака)- про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 34:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака)- про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 35:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака)- про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - поре-
кло робе (провера документација о пореклу) - провераваће се 
путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 36:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (усме-
но).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 37:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед робе) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 38:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (привремени премештај робе) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - адми-
нистративни послови (канцеларијско пословање) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 39:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се 
путем есеја (писмено).

1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места 
(Закон о прекршајима) - провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 40:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (провера података наведених у декларацији) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 41:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 42:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (провера података наведених у декларацији) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 43:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (привремени премештај робе) - провераваће се 
путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (услови под којима се роба може ставити под царин-
ски надзор) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 44:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - адми-
нистративни послови (методе и технике прикупљања, евиден-
тирања и ажурирања података у базама података)- провера-
ваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором) - провераваће се 
путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - Прописи из надлежности и организације органа (Царин-
ски закон) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 45:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 46:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске 
процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 47:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
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2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором)- провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (спровођење службених поступака и осталих 
радњи у царинском подручју Републике Србије) - провераваће 
се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 48:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске 
процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - 
обрада царинских декларација (врсте царинских декларација 
и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 49:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - управ-
но - правни послови (општи управни поступак)- провераваће се 
путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - сту-
дијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) - провераваће 
се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - про-
писи из надлежности и организације органа (Закон о спољно-
трговинском пословању) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

За радно место под редним бројем 50:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - aдми-
нистративни послови (методе и технике прикупљања, евиден-
тирања и ажурирања података у базама података) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором) - провераваће се 
путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - про-
писи и акти из надлежности и организације органа (Царински 
закон) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 51:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - 
финансијско-материјални послови (терминологија, стандарди, 
методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - aдми-
нистративни послови (методе и технике прикупљања, евиден-
тирања и ажурирања података у базама података) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - про-
писи и акти из надлежности и организације органа (Закон о 
царинској служби) - провераваће се путем симулације (писме-
но).

За радно место под редним бројем 52:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - 
финансијско-материјални послови (терминологија, стандарди, 
методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - aдми-
нистративни послови (методе и технике прикупљања, евиден-
тирања и ажурирања података у базама података) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон о пла-
тама државних службеника и намештеника) - провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 53:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено

За радно место под редним бројем 54:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено

За радно место под редним бројем 55:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - адми-
нистративни послови (канцеларијско пословање) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о 
царинској служби) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- прописи из делокруга радног места (Закон о печату државних 
и других органа) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 56:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором)- провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 57:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом 
која се налази под царинским надзором)- провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 58:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ски прописи (национални прописи које царински службеници 
примењују приликом обављања својих радних задатака) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царин-
ска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе 
које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем 
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вред-
ност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу 
посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет 
презентацији Управе царина www.upravacarina.rs.

Провера понашајних компетенција за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање резулта-
та, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тестова, узорка пона-
шања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

II Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: 
Пријаве доставити искључиво на адресу организационе једи-
нице Управе царина за коју се пријава подноси, поштом или 
лично на писарници. 

III Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Душанка Николић, телефон: 011/201-59-63, од 9.00 до 13.00 
часова. 
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкур-
са 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.

V Посебни услови за пријем у царинску службу: да 
учесник конкурса није осуђиван за кривично дело на казну 
затвора (условно или безусловно) од најмање три месеца, 
нити је осуђиван за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у Управи царина; да учесник конкурса 
испуњава опште и посебне здравствене и психофизичке услове 
за вршење послова радног места; да се против учесника кон-
курса не води кривични поступак за кривично дело које се гони 
по службеној дужности.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Управе царина или у штампаној верзији 
на писарницама организационих јединица Управе царина где 
се подносе пријаве.

Сва поља у обрасцу пријаве која су означена звездицом као 
обавезно поље, морају бити попуњена.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводе конкурсне 
комисије које именују управници царинарница.

VIII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но 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 фото-
копија 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 испи-
ту), 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 стече-
но радно искуство, оригинал уверење од суда које укључује и 
Посебно одељење за организовани криминал, да кандидат није 
под истрагом (не старије од 30 дана).

За радно место број 44 (за стручне послове продаје робе, 
звање царински сарадник, Одсек за финансијско-материјалне, 
кадровске и опште послове, Царинарница Зрењанин) и радно 
место број 50 (за стручне послове продаје робе и координацију 
набавке, звање царински сарадник, Одсек за финансијско-ма-
теријалне, кадровске и опште послове, Царинарница Суботица) 
оверена фотокопија возачке дозволе Б категорије.

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 нераспо-
ређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је ове-
рена 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 општин-
ским управама као поверени посао).

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

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 учесник конкурса у делу 
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

Напомене: 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 непход-
но 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.

Као државни службеник на извршилачком радном месту, 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 засни-
вање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни 
службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који је засновао рад-
ни 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.

IX 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 адресе организационих јединица Упра-
ве царина за коју се пријава подноси. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се раз-
ликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим 
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пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено 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, пре интервјуа са 
Комисијом.

Под средњом стручном спремом сматра се средње образовање 
у четворогодишњем трајању (IV степен стручне спреме).

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

XI Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса 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 31.01.2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем 
на адресе које су навели у својим пријавама.

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 компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама организационих јединица Управе царина у којима 
се налази радно место за које кандидат конкурише (царинар-
нице). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и време-
ну спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
upravacarina.rs) и огласној табли Управе царина; 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.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправ-
ка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - други закон, 
62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 
112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21), члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19, 
67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-9913/2021 од 27. октобра 2021. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ 

ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: млађи порески инспектор 
за послове контроле, 

у звању млађи порески саветник - 
приправник*

Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Центар

5 извршилаца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место: млађи порески инспектор 
за послове контроле, у звању млађи 

порески саветник - приправник*
Филијала А Центар, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Центар
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учест-
вује у попису робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједнос-
тавније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима 
Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за правна лица, са 

седиштем Центар
19 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних 
лица; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у регистрима 
које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Центар
5 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за предузетнике, 

са седиштем Центар
8 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетни-
ка; врши контролу података исказаних у пореским пријавама 
уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

6. Радно место: млађи порески инспектор 
за послове контроле, у звању млађи 

порески саветник - приправник*
Филијала А Нови Београд, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу 
повраћаја ПДВ-а, рефакције акцизе, 

евидентирања промета и нерегистроване, 
односно непријављене делатности, Група за 

ПДВ и акцизе, са седиштем Нови Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле; учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог однос-
но сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује 
у сачињавању и подношењу извештаја о постојању осно-
ва сумње да је извршено пореско кривично дело, учествује 
у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно 
и благовремено ажурирање података о контроли у аплика-
цији контроле. По потреби обавља послове контроле еви-
дентирање промета преко фискалне касе, код правних лица, 
предузетника и физичких лица и контролу нерегистроване 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезника. 
Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

 Администрација и управа
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7. Радно место: млађи порески инспектор 
за послове контроле, у звању млађи 

порески саветник - приправник*
Филијала А Нови Београд, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу 
повраћаја ПДВ-а, рефакције акцизе, 

евидентирања промета и нерегистроване, 
односно непријављене делатности, Група за 

евидентирање промета и нерегистровану, 
односно непријављену делатност, са 

седиштем Нови Београд
3 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности,, врши фискализацију каса, учест-
вује у попису робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједнос-
тавније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима 
Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправ-
нички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима, као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

8. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*, 

Филијала А Нови Београд
Одељење за пореску контролу, Одсек за 
контролу пореза на добит, утврђивање 
и контролу пореза на доходак грађана 
и доприноса, Група за правна лица, са 

седиштем Нови Београд
14 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних 
лица; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима 
које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала А Нови Београд, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу пореза 

на добит, утврђивање и контролу пореза 
на доходак грађана и доприноса, Група за 
физичка лица, са седиштем Нови Београд

11 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

10. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала А Нови Сад 1, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Нови Сад 1

13 извршилаца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

11. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала А Нови Сад 1, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Нови Сад 1
6 извршилаца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учест-
вује у попису робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједнос-
тавније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима 
Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, као и компетен-
ције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

12. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Палилула, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Палилула

2 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле; учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог однос-
но сачињава обавештење о учињеном прекршају; учествује 
у сачињавању и подношењу извештаја о постојању осно-
ва сумње да је извршено пореско кривично дело, учествује 
у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно 
и благовремено ажурирање података о контроли у аплика-
цији контроле. По потреби обавља послове контроле еви-
дентирање промета преко фискалне касе, код правних лица, 
предузетника и физичких лица и контролу нерегистроване 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезника. 
Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

13. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Палилула, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Палилула
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава 
обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању 
и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном 
органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање пода-
така о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције 
акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по 
налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

14. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Палилула, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за правна лица, са 

седиштем Палилула
14 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица; 
врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз 
састављање записника и нацрта решења уз непосредни над-
зор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за при-
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времено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које 
води Пореска управа. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

15. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Палилула, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Палилула
4 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

16. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Палилула, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за предузетнике, 

са седиштем Палилула
5 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетни-
ка; врши контролу података исказаних у пореским пријавама 
уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

17. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Звездара, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Звездара

3 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог, учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

18. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Звездара, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирањ промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Звездара
6 извршилаца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава 
обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању 
и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном 
органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање пода-
така о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције 
акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по 
налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправ-
нички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима, као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

19. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Звездара, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за правна лица, са 

седиштем Звездара
15 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних 
лица; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима 
које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-

дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

20. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Звездара, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Звездара
2 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или висо-
ко образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

21. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Земун, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирање промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Земун

4 извршиоца
Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

22. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Земун, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирање промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану односно непријављену 

делатност, са седиштем Земун
4 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава 
обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању 
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и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном 
органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање пода-
така о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције 
акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по 
налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

23. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Земун, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Земун
3 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-ху-
манистичких 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 и испит за инспек-
тора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима као и компетенције потребне за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

24. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Земун, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за предузетнике, 

са седиштем Земун
5 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетни-
ка; врши контролу података исказаних у пореским пријавама 
уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту. 
Место рада: Београд.

25. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Вождовац, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Вождовац

6 извршилаца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

26. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Вождовац, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Вождовац
3 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава 
обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању 
и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном 
органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање пода-
така о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције 
акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по 
налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

27. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Вождовац, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Вождовац
5 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или висо-
ко образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-

дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

28. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Вождовац, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за предузетнике, 

са седиштем Вождовац
6 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетни-
ка; врши контролу података исказаних у пореским пријавама 
уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

29. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Чукарица, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања прмета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Чукарица

9 извршилаца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

30. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Чукарица, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Чукарица
3 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
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нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава 
обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању 
и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном 
органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање пода-
така о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције 
акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по 
налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

31. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Шабац, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања прмета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Шабац

3 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Шабац.

32. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Шабац, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања прмета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Шабац
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учест-
вује у попису робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједнос-
тавније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима 
Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-

ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Шабац.

33. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Суботица, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања прмета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Суботица

2 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује у 
попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 
решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају; учествује у сачињавању и подношењу 
извештаја о постојању основа сумње да је извршено пореско 
кривично дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, 
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апли-
кацији контроле. По потреби обавља послове контроле евиден-
тирање промета преко фискалне касе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица и контролу нерегистроване делатности, 
учествује у попису робе код пореских обвезника. Обавља и друге 
послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Суботица.

34. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Суботица, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Суботица
2 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Суботица.

35. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Стара Пазова, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу 
повраћаја ПДВ-а, рефакције акцизе, 

евидентирања промета и нерегистроване, 
односно непријављене делатности, Група за 

ПДВ и акцизе, са седиштем Стара Пазова
2 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 

нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Стара Пазова.

36. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Стара Пазова, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу 
повраћаја ПДВ-а, рефакције акцизе, 

евидентирања промета и нерегистроване, 
односно непријављене делатности, Група за 

евидентирање промета и нерегистровану, 
односно непријављену делатност, са 

седиштем Стара Пазова
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања про-
мета преко фискалне касе, код правних лица, предузетника и 
физичких лица и контролу нерегистроване, односно непријавље-
не делатности, врши фискализацију каса, учествује у попису робе 
код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења, 
сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује у 
сачињавању и подношењу извештаја о постојању основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другосте-
пеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији пореске контроле. По потреби 
обавља најједноставније послове контроле пдв и контроле рефак-
ције акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, 
по налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Стара Пазова.

37. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Стара Пазова, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу пореза 

на добит, утврђивање и контролу пореза 
на доходак грађана и доприноса, Група за 
предузетнике, са седиштем Стара Пазова

3 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетни-
ка; врши контролу података исказаних у пореским пријавама 
уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Стара Пазова.

 Администрација и управа
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38. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Нови Сад 2

2 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

39. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Нови Сад 2
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања про-
мета преко фискалне касе, код правних лица, предузетника и 
физичких лица и контролу нерегистроване, односно непријавље-
не делатности, врши фискализацију каса, учествује у попису робе 
код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења, 
сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује у 
сачињавању и подношењу извештаја о постојању основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другосте-
пеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији пореске контроле. По потреби 
обавља најједноставније послове контроле пдв и контроле рефак-
ције акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, 
по налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

40. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за предузетнике, 

са седиштем Нови Сад 2
5 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетни-
ка; врши контролу података исказаних у пореским пријавама 
уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-ху-
манистичких 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 и испит за инспек-
тора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад 
на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

41. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Зрењанин, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Зрењанин
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учест-
вује у попису робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједнос-
тавније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима 
Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин.

42. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Зрењанин, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Зрењанин
4 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних 
лица; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима 
које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин.

43. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Панчево, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 

и нерегистроване, односно непријављене 
делатности, Група за ПДВ и акцизе, 

са седиштем Панчево
6 извршилаца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Панчево.

44. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Панчево, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Панчево
4 извршилаца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава 
обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању 
и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном 
органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање пода-
така о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције 
акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по 
налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Панчево.

45. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Сремска Митровица, Одељење 

за пореску контролу, Одсек за контролу 
повраћаја ПДВ-а, рефакције акцизе, 

евидентирања промета и нерегистроване, 
односно непријављене делатности, Група 

за ПДВ и акцизе, са седиштем Сремска 
Митровица

1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
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рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица.

46. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Сремска Митровица, Одељење 

за пореску контролу, Одсек за контролу 
повраћаја ПДВ-а, рефакције акцизе, 

евидентирања промета и нерегистроване, 
односно непријављене делатности, Група за 

евидентирање промета и нерегистровану, 
односно непријављену делатност, са 

седиштем Сремска Митровица
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, однос-
но непријављене делатности, врши фискализацију каса, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења, сачињава обавештење о 
учињеном прекршају, учествује у сачињавању и подно-
шењу извештаја о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепе-
ном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији пореске контроле. 
По потреби обавља најједноставније послове контроле пдв 
и контроле рефакције акцизе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, по налозима Централе и филијале. 
Обавља и друге послове из надлежности одељења по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и испит за инспектора, завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица.

47. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Сремска Митровица, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу пореза 

на добит, утврђивање и контролу пореза 
на доходак грађана и доприноса, Група за 

правна лица, са седиштем Сремска Митровица
3 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних 
лица; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима 
које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
или високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких 
или друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправ-
нички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима, као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Сремска Митровица.

48. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Сремска Митровица, Одељење 
за пореску контролу, Одсек за контролу 
пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

Група за физичка лица, са седиштем Сремска 
Митровица

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица.

49. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Крагујевац, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Крагујевац

2 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац.

50. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Крагујевац, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за евидентирање промета 
и нерегистровану, односно непријављену 

делатност, са седиштем Крагујевац
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учест-
вује у попису робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 

за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједнос-
тавније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима 
Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац.

51. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Ужице, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 
седиштем Ужице

1 извршилац
Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв 
и контролу рефакције акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе и филијале; учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и 
нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачиња-
вању и подношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу 
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном друго-
степеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажу-
рирање података о контроли у апликацији контроле. По потре-
би обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване делатности, учествује у попи-
су робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Ужице.

52. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Ужице, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, Група за физичка лица, 

са седиштем Ужице
1 извршилац

Опис послова:  Учествује у пословима контроле физичких 
лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузет-
ника; врши контролу података исказаних у пореским пријава-
ма уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Ужице.

53. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Ниш, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
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и нерегистроване, односно непријављене 
делатности, Група за евидентирање промета 

и нерегистровану, односно непријављену 
делатност, са седиштем Ниш

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања 
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, врши фискализацију каса, учест-
вује у попису робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједнос-
тавније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких лица, по налозима 
Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Ниш.

54. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Пожаревац, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Пожаревац
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Пожаревац.

55. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Ваљево, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Ваљево
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 

благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево.

56. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Лозница, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Лозница
4 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контро-
ле пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, 
предузетника и физичких лица, по налозима Централе и 
филијале, обавља послове контроле евидентирање про-
мета преко фискалне касе, код правних лица, предузетни-
ка и физичких лица и контролу нерегистроване, односно 
непријављене делатности, учествује у попису робе код 
пореских обвезника, израђује записнике и нацрте решења, 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају, учествује у сачињавању и подно-
шењу извештаја о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка 
поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепе-
ном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији контроле. Обавља 
и друге послове из надлежности одељења по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Лозница.

57. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Вршац, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Вршац
4 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Вршац.

58. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Вршац, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, са седиштем Вршац

3 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица, 
предузетника и физичких лица; врши контролу података иска-
заних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења уз непосредни надзор шефа Одсека; припрема пред-
лог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати про-
мене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге 
послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Вршац.

59. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Кикинда, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Кикинда
2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда.

60. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Кикинда, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, са седиштем Кикинда

3 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица, 
предузетника и физичких лица; врши контролу података иска-
заних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења уз непосредни надзор шефа Одсека; припрема пред-
лог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати про-
мене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге 
послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
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дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда.

61. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Сомбор, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Сомбор
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сомбор.

62. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Сомбор, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, са седиштем Сомбор

5 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица, 
предузетника и физичких лица; врши контролу података иска-
заних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења уз непосредни надзор шефа Одсека; припрема пред-
лог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати про-
мене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге 
послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сомбор.

63. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Краљево, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Краљево
2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 

налог односно подноси обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Краљево.

64. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Краљево, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, са седиштем Краљево

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица, 
предузетника и физичких лица; врши контролу података иска-
заних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења уз непосредни надзор шефа Одсека; припрема пред-
лог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати про-
мене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге 
послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Краљево.

65. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Крушевац, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Крушевац
1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац.

66. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Јагодина, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Јагодина
1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Јагодина.

67. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Јагодина, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, са седиштем Јагодина

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица, 
предузетника и физичких лица; врши контролу података иска-
заних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења уз непосредни надзор шефа Одсека; припрема пред-
лог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати про-
мене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге 
послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Јагодина.

68. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Пријепоље, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Пријепоље
2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
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ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Пријепоље.

69. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Прокупље, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Прокупље
2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Прокупље.

70. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник - приправник*

Филијала Б Прокупље, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на добит, 

утврђивање и контролу пореза на доходак 
грађана и доприноса, са седиштем Прокупље

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица, 
предузетника и физичких лица; врши контролу података иска-
заних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења уз непосредни надзор шефа Одсека; припрема пред-
лог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати про-
мене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге 
послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена или високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Прокупље.

71. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*
Филијала Б Лесковац, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 
рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Лесковац
2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 

делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Лесковац.

72. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Зајечар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Зајечар
1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправ-
нички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима; као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Зајечар.

73. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у звању 
млађи порески саветник - приправник*

Филијала Б Врање, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја ПДВ-а, 

рефакције акцизе, евидентирања промета 
и нерегистроване, односно непријављене 

делатности, са седиштем Врање
3 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове контроле 
пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица, преду-
зетника и физичких лица, по налозима Централе и филија-
ле, обавља послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких 
лица и контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, учествује у попису робе код пореских обвезни-
ка, израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учест-
вује у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
контроле. Обавља и друге послове из надлежности одељења 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и испит 

за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Врање.

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

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање канди-
дата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за 
проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступ-
ка може да учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - про-
вераваће се путем теста, на рачунару;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака 
практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писаном симула-
цијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовањa знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама коришћења интерне-
та, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкур-
са 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 компетен-
ције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (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 про-
вера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет) провераваће се путем: психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

3. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа са Кон-
курсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве 
на јавни конкурс: Министарство финансија - Пореска упра-
ва, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних места пријемом 
приправника”.

V Лица која су задужена за давање обавештења о јав-
ном конкурсу у периоду од 08 до 15 сати: Министарство 
финансија, Пореска управа, Милица Тодоровић, 011/3953-426; 
Никола Голубовић, 011/3953-343; Мирјана Дончић, 011/3953-
339; Јелена Билић, 011/3950-521.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкур-
са 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 
15 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 управаљање 
кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве 
доступна је на адреси Министарство финансија - Пореска управа, 
11000 Београд, Саве Машковића 3-5. Приликом предаје пријаве на 
јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац прија-
ве 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 наве-
деног податка на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или овере-
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на фотокопија уверења о држављанству и оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема 
(уколико кандидат има више диплома са стеченим високим 
образовањем потребно је да достави све дипломе); уколи-
ко је кандидат био радно ангажован у струци, односно ако је 
био радно ангажован на радном месту или пословима за чије 
обављање се захтевало високо образовање студија другог сте-
пена (дипломске академске студија - мастер, специјалистичке 
академска студије, специјалистичке струковне студије) односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
прилаже оригинал или оверену фотокопију 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); уколико 
поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима.

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 ове-
рена 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 општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложи-
ти и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским управама.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли 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 конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступ-
ка. Докази се достављају на адресу Министарство финансија 
- Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5.

XI Трајање радног односа: За сва радна места заснива се 
радни однос на одређено време ради обуке приправника и 
траје једну годину.

Напомена: Чланом 9 Закона о државним службеницима („Сл. 
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), 
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.

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој 
струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно радни 
однос у статусу приправника може се засновати и са лицем 
које је код другог послодавца било у радном односу, односно 
обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци 
краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену 
образовања који је услов за рад на тим пословима. Време про-
ведено у радном односу, односно на раду ван радног односа 
код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. 
Приправник заснива радни однос на одређено време, после 
спроведеног јавног конкурса. Приправнички стаж на рад-
ним местима са високим образовањем студија другог степена 
(дипломске академске студија - мастер, специјалистичке ака-
демска студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
траје једну годину. Приправник полаже државни стручни испит 
до окончања приправничког стажа. Кандидати са положеним 
држаним стручним испитом немају предност за заснивање рад-
ног односа. Приправник полаже испит за инспектора у законом 
прописаном року.

За радна места под редним бројем: 10, 11, 38, 39 и 40 са 
седиштем Нови Сад, 33 и 34 са седиштем Суботица, 35, 36 и 37 
са седиштем Стара Пазова, 41 и 42 са седиштем Зрењанин, 43 
и 44 са седиштем Панчево, 57 и 58 са седиштем Вршац, 61 и 62 
са седиштем Сомбор и 68 са седиштем Пријепоље из става II 
текста конкурса, кандидати који су се добровољно изјаснили о 
припадности националној мањини у пријави у смислу члана 11 
став 4 и 5 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима, рангира се први у односу 
на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више кан-
дидата који имају исти број бодова припада националној мањи-
ни, предност на ранг листи у односу на друге једнако вредно-
ване кандидате припаднике националне мањине има кандидат 
коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у 
случају једнаког бодовања понашајних компетенција предност 
има кандидат који је са више бодова вреднован на интервјуу са 
Комисијом, а у случају једнаког бодовања на интервјуу са Коми-
сијом предност има кандидат који је са више бодова вреднован 
на посебним функционалним компетенцијама.

XII Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 

података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 07.02.2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели 
у својим пријавама. Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама 
Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2. Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Министарства финансија Пореске управе, Бео-
град, Краља Милана 5. Кандидати који успешно прођу једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
имејл-адресе и бројеве телефона, које наведу у својим обрас-
цима пријаве.
XIII Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству и оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о положеном држаном 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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити 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 директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске управе, 
на порталу e-Управе, у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање и на интернет страни Службе за упра-
вљање кадровима.

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

БЕОГРАД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Косовска 31

На основу члана 47, члана 48, члана 54 и члана 55 Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 3 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), 
Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере 
компетенција, критеријумима и мерилима за избор на изврши-
лачка радна места у Државном правобранилаштву II Дп-340/19 
од 20. децембра 2019. године, Закључка Комсије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број 112-7117/2021 од 
29. јула 2021. године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА 

I Орган у коме се радно место попуњава: Државно право-
бранилаштво, Београд, Косовска 31

II Радно место које се попуњава:

Правобранилачки помоћник – послови 
заступања и сарадње са Европским 

судом за људска права, 
у звању саветник

у Одељењу за заступање Републике Србије 
пред Европским судом за људска права

1 извршилац

Опис послова: Припрема поднеске за Европски суд за људ-
ска права; сарађује са судовима и другим органима државне 
управе у вези са усклађивањем домаћих прописа и праксе са 
Конвенцијом и праксом Европског Суда и указује државним 
органима на могућу неусклађеност њиховог поступања са Кон-
венцијом; поступа у вези са склапањем поравнања и давањем 
једностраних декларација по налогу заменика-заступника; ста-
ра се о извршавању пресуда Европског суда за људска права 
и израђује нацрте акционих планова и извештаја о њиховом 
извршавању, по налогу заменика - заступника; обавља и друге 
послове по налогу Правобраниоца и заменика-заступника.

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 студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен правосудни испит, најмање три године радног искуства у 
струци и потребне компетенције за то радно место.

Место рада: Београд, Косовска 31.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то сле-
дећим редоследом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање канди-
дата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за 
проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступ-
ка може да учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају Опште функционалне компетенције, и 
то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - про-
вераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару,
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ ако учесник конкурса 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 – диги-
тална 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 
на нивоу који је неопходан за обављање послова на радном 
месту.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs).

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетенција за оглаше-
но радно место, и то:

Посебна функционална компетенција за област рада: 
Област послови заступања (познавање прописа релевантних за 
надлежност Државног правобранилаштва, поседовање знања 
и вештина у пословима заступања из надлежности Државног 
правобранилаштва; вештине презентације), провераваће се 
писаним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место: Знање и вештине за састав поднесака и прав-
них лекова и других аката у пословима заступања Републике 
Србије пред Европским судом за људска права (Европска кон-
венција за заштиту људских права и основних слобода, Пракса 
Европског суда за људска права у односу на Републику Србију, 
Закон о облигационим односима, Закон о извршењу и обез-
беђењу), провераваће се писаним (тест) и усменим путем (раз-
говор са кандидатом).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место: Знање енглеског или француског језика ниво 
Б2, провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор 
са кандидатом).

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
или француског 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 потпу-
ности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом) 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 
на нивоу који је неопходан за обављање послова на радном 
месту.

Провера понашајних компетенција: Понашајне компетен-
ције су: управљање информацијама; управљање задацима и 
остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет. Понашајне компетенције проверава 
дипломирани психолог путем интервјуа базираном на компе-
тенцијама и упитника.

 Администрација и управа
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Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном месту у органу 
и прихватање вредности државних органа – провераваће се 
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

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

V Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс 
подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs) 
или у штампаној верзији у писарници Државног правобра-
нилаштва, Београд, Косовска 31. Образац пријаве мора бити 
својеручно потписан. Образац пријаве на јавни конкурс садр-
жи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног 
односа, податак о знању рада на рачунару, додатне едукације, 
радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о 
припрадности националној мањини, посебне изјаве од зна-
чаја за учешће у конкусним поступцима у државним органима. 
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на писарници Државног правобранилаштва, Бео-
град, Косовска 31. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
на јавном конкурсу. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је кандидат у 
пријави назначио за доставу обавештења.

VI Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 10. јануара 2022. године, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су 
навели у својим пријавама.

Провера свих компетенција ће се вршити у просторијама 
Државног правобранилашта, Београд, Косовска 31.

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

VII Докази које прилажу само кандидати који су успеш-
но 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 пра-
восудном 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 временс-
ком периоду је стечено радно искуство); 
- Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам доставити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама (члан 103 став 3). 

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и уверење о положеном правосудном испиту.

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распо-
ређивању 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 ове-
рена 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 општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложи-
ти и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским управама.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервијуа са Конкурсном 
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 дока-
за не испуњавају услове за запослење, писаним путем се оба-
вештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на адресу наведену у огласу.

X Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве 
на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се 
поштом или предаје непосредно на писарници Државног право-
бранилаштва, 11000 Београд, Косовска 31, са назнаком „Пријава 
на јавни конкурс – за извршилачко радно место: Правобрани-
лачки помоћник – послови заступања и сарадње са Европским 
судом за људска права, у звању саветник, у Одељењу за засту-
пање Републике Србије пред Европским судом за људска права“.

XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају 
услове за запослење на радном месту и међу којима се спро-
води изборни поступак, објављује се на интернет презентацији 
Државног правобранилаштва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција Конкурсна комисија ће обавес-
тити о времену и месту провере посебних функционалних ком-
петенција, а потом и о времену и месту провере понашајних 
компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.

XII Лица задужена за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Ивана Милошевић, телефон: 011/635-93-54 и Свет-
лана Петровић, телефон: 011/635-92-86.

XIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест 
месеци.

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 иностран-
ству мора бити нострификована. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Свака 
фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елимина-
циона.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу 
општих функционалних могу се наћи на сајту Државног правоб-
ранилаштва (www.dpb.gov.rs). Обавештавају се учесници јавног 
конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника. 

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

Овај конкурс објављује се на веб-страници Државног правоб-
ранилаштва www.dpb.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени 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“, број 2/19, 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11034/2021 
од 30. новембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА

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

II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку пословима 
Кадровске комисије у Служби Кадровске 

комисије
у Сектору за припрему и обраду седница 
Владе и радних тела Владе, звање млађи 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и учествује у припреми материјала 
за седницу Комисије; учeствује у обради материјала за седни-
цу Комисије; учествује у поступку усклађивања ставова минис-
тарстава и посебних организација пре разматрања предлога 
материјала на седници Комисије; учествује у припреми пред-
лога аката за Владу и закључака Комисије; сарађује са минис-
тарствима и посебним организацијама у погледу реализације 
закључака Комисије, а ради обезбеђења припреме материјала 
за Владу сагласно закључцима Комисије, сарађује са минис-
тарствима и посебним организацијама у циљу припреме пре-
чишћених текстова аката донетих на седници Владе и учест-
вује у припреми пречишћених текстова; учествује у изради 
записника Владе из делокруга Комисије; учествује у припреми 
и ажурирању кадровског регистра, прикупља информације од 
органа државне управе и других органа и тела из делокруга 
рада Комисије, прати и обрађује материјале за потребе Коми-
сије; обавља и друге послове по налогу секретара Комисије.

Услови: стечено високо образовање из области друштвено 
- хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у државним орга-
нима, положен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни 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 прове-
равају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се следеће опште 
функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару);
• пословна комуникацијa - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сер-
тификат, 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 тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних 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 сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора укључујући способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) - провераваће 
се писмено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно место - Пропи-
си из надлежности органа: Закон о Влади и Пословник Владе 
- провераваће се писмено путем писане симулације и
- Посебна функционална компетенција за радно место - Пропи-
си из делокруга радног места: Закон о државној управи и Закон 
о државним службеницима - провераваће се писмено путем 
писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу 
посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Генералног секретаријата Владе www.gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет), провераваће 
се путем психометријских тестова - стандардизовани инстру-
мент (писмено), узорка понашања и интервјуа базираном на 
компетенцијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа провераваће се путем интер-
вјуа са Комисијом (усмено).

 Администрација и управа
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VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве 
за конкурс: Генерални секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места”.

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

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

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријаве је 
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном 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 дос-
таву обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но 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; ори-
гинал 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 пра-
восудном 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) и оригинал или 
оверена фотокопија потврде да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издате од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на 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 општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, 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, однос-
но општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матич-
не 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“, бр. 18/16 
и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција. 

XIII Рок за подношење доказа: 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 Генералног 
секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

XIV Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у 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, којим је 
прописано 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.

XV Провера компетенција учесника конкурса провера-
ва се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 20. јануара 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на имејл 
адресе и контакт телефоне које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати ,,Србија“ Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Генералног секрета-
ријата Владе (Немањина 11). Учесници конкурса који су успеш-
но 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.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене.

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

Овај конкурс се објављује на веб-страници Генералног секре-
таријата Владе: www.gs.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-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 граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети на званичној 
интернет презентацији Генералног секретаријата Владе или 
у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата 
Владе, Београд, Немањина 11.

МИНИСТАРСТВО
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Служ-
бени 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 ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8874/2021 
од 28. септембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. 

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за подршку општим и 
пословима одбране, у звању саветник
Одсек за опште и информатичке послове, 

Одељење за финансијске и опште послове, 
Секретаријат Министарства, систематизовано

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми анализа потреба Минис-
тарства за једногодишње и вишегодишње набавке опреме, 
материјала и услуга; обавља послове вођења евиденција у 
области одбране; припрема потребна аката која су у вези са 
пословима одбране; води евиденције о пријему и расподели 
материјала и средстава за личну заштиту запослених; прати 
потребе запослених ради обезбеђења опреме за рад, сарађује 
са добављачима, води евиденције о утрошку средстава и прати 
извршење уговора; учествује у пословима финансијског упра-
вљања и контроле; води евиденцију додељених службених 
телефона и припрема анализе утрошка средстава; учествује у 
пословима техничке подршке при организацији округлих сто-
лова, конференција и других догађаја; учествује у спровођењу 
послова противпожарне заштите; прати и организује рад воза-
ча и возила; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање три године 
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као 
и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кан-
дидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у који-
ма се проверавају опште функционалне, посебне функционал-
не и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање канди-
дата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило 
за проверу одређених компетенција у једној фази изборног 
поступка може да учествује у провери следећих компетенција у 
истој или наредној фази изборног поступка.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се прове-
равају 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 путем симулације 
(писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама коришћења интерне-
та, 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 тес-
тирања 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. Уколико кандидат пријаву подноси електронским 
путем потребно је да тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији достави путем поште или непосредно на писарницу 
Министарства у року одређеном за подношење пријава. Коми-
сија 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 про-
веру 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 функционал-
них 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 инфор-
матичких послова (Оffice пакет и интернет технологије; инфор-
мациону безбедност) - провераваће се писано путем симулације. 
2. Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) - прове-
раваће се усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о електронској управи и Закон о заштити података о личности) 
- провераваће се усмено путем симулације.

Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности 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 
државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 
Београд или се предају непосредно на писарницу Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 
Београд са назнаком „За јавни конкурс” или електронским путем 
на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs. 

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Татјана Јовановић и Верица Јаџић, тел: 011/26-86-855 од 9.00 
до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републи-
ке 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.

 Администрација и управа
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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 служ-
бе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Министарства државне управе и локалне самоупра-
ве или у штампаној верзији на писарници Министарства државне 
управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, Београд. Прија-
ва на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен 
уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државном орга-
ну („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21). Приликом предаје 
пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом под-
носилац 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 успеш-
но 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; ори-
гинал 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 пра-
восудном 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 нераспо-
ређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, 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, однос-
но општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. пропис) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима садржаним у служ-
беним 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 поступ-
ку, односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се оба-
вештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Министарства. Кандидати 
који конкуришу на радно место, 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 радног места на 
које конкуришу.

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 благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу пода-
така наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 10. јануара 2022. године.

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 компетен-

ција обавиће се у Служби за управљање кадровима или у Минис-
тарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6. 
Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе.

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке 
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

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 засно-
вао радни однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року 
од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
министар државне управе и локалне самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa државне управе 
и локалне самоуправе, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Упра-
ве, 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 ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службе-
ни 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 ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1727/2021 
од 26. фебруара 2021. године, Број: 112-8842/2021 од 28. сеп-
тембра 2021. године, Број: 112-6094/2021 од 29. јуна 2021. 
године, Број: 112-3853/2021 од 27. априла 2021. године, Број: 
112-7172/2021 од 29. јула 2021. године и Број: 112-11061/2021 
од 30. новембра 2021. године, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина 
22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за финансијске послове 
у међународној сарадњи и европским 

интеграцијама, разврстано у звање 
саветник

у Сектору за међународну сарадњу и 
европске интеграције, у Одељењу за 

пројекте из претприступних фондова ЕУ 
(ИПА), међународну сарадњу, донације 

и придруживање ЕУ у образовању, Одсек 
за програмирање и праћење спровођења 

пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА) 
у сектору развој људских ресурса

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове из области финансија који се 
односе на делокруг Сектора, прати поштовање успостављених 
политика и процедура и њихову примену и проверава усклађе-
ност планираних расхода са стварним потребама; израђује пла-
нове, програме и извештаје из делокруга Сектора; припрема 
предлог буџета који се односи на надлежност Сектора и кон-
тролише исправност коришћења буџетских апропријација и 
квота; врши контролу целокупне финансијско-материјалне 
документације која је у вези са извршењем интерног налога 
за плаћање и других плаћања и проверава основаност при-
ложене документације за стварање обавезе (уговор, рачун); 
сарађује са другим органима државне управе, установама, 
институцијама и унутрашњим јединицама Министарства у вези 
са планирањем и потрошњом буџетских средстава за међуна-
родну сарадњу и координира рад на стручној обради предмета 
из ове области; израђује анализе и студије које проистичу из 

потребаразвојних међународних, ЕУ пројеката и донација из 
области образовање и научне политике; учествује у изради 
нацрта међународних билатералних уговора и донација;пра-
ти спровођење пројеката кроз контролу активности уговарача 
(административна и теренска провера, провера испуњености 
захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање 
исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) 
и предузима мере и активности у циљу правилног и правовре-
меног спровођења пројеката и уговора; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из научне области економске нау-
ке или менаџмент и бизнис на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким 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 ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за послове програмирања 
пројеката у оквиру Инструмента за 
претприступну помоћ ЕУ у области 

науке, технолошког развоја и иновација, 
разврстано у звање саветник

у Сектору за међународну сарадњу и 
европске интеграције, у Групи за пројекте из 
претприступних фондова ЕУ (ИПА) у сектору 

конкурентности и имплементацију других 
пројеката у области науке и иновација

1 извршилац

Опис послова: Прати потребе за донаторском подршком и 
коришћењем фондова ЕУ; стара се о припреми препорукa за 
оцену приоритета пројеката; координира припрему истражи-
вања и израду анализа у области политике научног истражи-
вања и технолошког развоја за потребе увођења у систем и 
обезбеђивања међународних донација и коришћења фондова 
ЕУ; учествује у изради нацрта предлога и предлога пројеката; 
пружа подршку у припреми пројектне документације за обез-
беђивање међународних донација и коришћење фондова ЕУ; 
сарађује у програмирању приоритета за коришћење међуна-
родних донација и фондова ЕУ; учествује у припреми доку-
ментације за информисање јавности у вези са претприступ-
ним фондовима ЕУ; пружа подршку у припреми извештаја о 
процесу програмирања/планирања и учествује у раду реле-
вантних секторских група за припрему пројеката, анализе 
и презентације у вези са припремом пројеката; реализује 
активности у оквиру планираних активности развојне помоћи 
и кредита; припрема пројектна докумената за обезбеђивање 
међународних кредита; припрема документа за реализацију 
међународних кредита; прати спровођење Стратегије паметне 
специјализације; обавља правне послове у области међуна-
родне сарадње и европских интеграција у науци и припрема 
акте којима се успостављају права и обавезе у овој области; 
учествује у припреми мултилатералних и билатералних мемо-
рандума, споразума, програма, уговора и подзаконских аката 
из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове по руко-
водиоца Групе.

Услови: 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 студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место за спровођење пројеката 
претприступних фондова ЕУ у области 

науке, технолошког развоја и иновација, 
разврстано у звање саветник

у Сектору за међународну сарадњу и 
европске интеграције, у Групи за пројекте из 
претприступних фондова ЕУ (ИПА) у сектору 

конкурентности и имплементацију других 
пројеката у области науке и иновација

1 извршилац

Опис послова: Прати спровођење пројеката кроз контролу 
активности уговарача, административна и теренска провера, 
провера испуњености захтева који се односе на видљивост 
пројеката и спровођење процедуре ослобађања од ПДВ-а 
рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача и стара се 
о предузимању мера и активности у циљу правилног и право-
временог спровођења пројеката и уговора; учествује у провери 
испуњености предуслова за спровођење секторских програма/
мера, пројеката и уговора; пружа подршку у припреми и орга-
низовању обука у оквиру пројеката и пружа подршку домаћим 
и страним стручњацима у спровођењу пројеката; учествује у 
припреми/ажурирању плана јавних набавки за потребе спро-
вођења пројеката и у изради техничке документације за спро-
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вођење поступка јавних набавки у складу са процедурама; 
учествује у раду Комисије за оцену и одабир понуда, пружа 
подршку изради стручне анализе и извештаја о припреми тен-
дерске документације и спровођењу пројеката у одговарајућем 
формату; прати спровођење акционих планова и извештава о 
могућем кашњењу (тзв. рана упозорења); прати спровођење 
препорука екстерних оцењивача и ревизора; сарађује са уста-
новама, локалном самоуправом, социјалним партнерима и дру-
гим организацијама и институцијама у спровођењу пројеката; 
учествује у спровођењу правила и принципа неопходних за 
успостављање, функционисања и одрживости система децен-
трализованог управљања средствима ЕУ, у складу са процеду-
рама; стара се о организовању активности од значаја за јавност 
и видљивост пројеката финансираних из ЕУ, у складу са проце-
дурама; обавља послове из области финансија који се односе 
на делокруг Одсека и Групе, прати поштовање успостављених 
политика и процедура и њихову примену и проверава усклађе-
ност планираних расхода са стварним потребама; израђује 
планове, програме и извештаје из делокруга Одсека и Групе; 
припрема предлог буџета који се односи на надлежност Одсека 
и Групе и контролише исправност коришћења буџетских апро-
пријација и квота; врши контролу целокупне финансијско-ма-
теријалне документације која је у вези са извршењем интерног 
налога за плаћање и других плаћања и проверава основа-
ност приложене документације за стварање обавезе (уговор, 
рачун); сарађује са другим органима државне управе, устано-
вама, институцијама и унутрашњим јединицама Министарства 
у вези са планирањем и потрошњом буџетских средстава за 
међународну сарадњу у области науке и координира рад на 
стручној обради предмета из ове области; израђује анализе 
и студије које проистичу из потреба развојних међународних, 
ЕУ пројеката и донација из области научне политике; учествује 
у изради нацрта међународних билатералних уговора и дона-
ција; прати спровођење и реализацију средстава из међуна-
родних кредита у области истраживања и иновација; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из научне области економске 
науке или менаџмент и бизнис на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким 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 ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место за нормативне послове у 
високом образовању, разврстано у звање 

саветник
у Сектору за високо образовање, Одсек за 

послове високог образовања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради стандарда и критеријума 
за акредитацију установа и студијских програма у овој области 
и у изради решења и дозвола за рад високошколских устано-
ва; учествује у припреми одлука, решења, закључака, уговора, 
споразума, меморандума и других појединачних правних аката 
из надлежности Сектора; учествује у изради закона и подза-
конских прописа у области високог образовања и учествује у 
раду радних група за израду закона и подзаконских аката у овој 
области и у другим областима које се односе на јавне службе 
и јавни сектор, са аспекта прописа у области високог образо-
вања; припрема предлоге одлука Влада о упису на високош-
колске установе чији је оснивач Република Србија и учествује 
у припреми аката и докумената која доноси Национални савет 
за високо образовање; учествује у припреми мишљења и изра-
ди информација о примени прописа у области високог образо-
вања и припреми мишљења на нацрте закона и других прав-
них аката чији су предлагачи други државни органи; учествује 
у припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање 
уставности и законитости прописа из области високог обра-
зовања и припреми одговора на посланичка питања; поступа 
по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту пода-
така о личности у вези са пословима из делокруга Сектора; 
учествује у припреми мишљења поводом захтева у вези са 
тумачењем дипломе и врсте стручне спреме, израђује одговоре 
на питања грађана, државних органа, правних лица и поступа 
по предметима и представкама грађана и установа; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским 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 струч-
ни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

5. Радно место за послове планирања 
и праћења реализације инвестиционих 
пројеката и извештавања, разврстано 

у звање млађи саветник, Сектор за 

ученички и студентски стандард и 
инвестиције, Одељење за инвестиције, 

Одсек за упраљање инвестиционим 
пројектима
1 извршилац

Опис послова: Врши проверу усклађености пројектно-технич-
ке документације достављене од стране крајњих корисника са 
правилницима о нормативима простора намењено образовању 
и смештају ученика и студената. Израђује извештаје о реализа-
цији инвестиционих пројеката финансираних из средстава редо-
вног буџета, међународних зајмова, кредита и донација; евиден-
тира сву документацију неопходну за реализацију инвестиција из 
средстава редовног буџета; израђује обавештења и координира 
реализацију инвестиционих пројеката са крајњим корисником; 
прати динамику реализације инвестиционих пројеката; прати 
реализацију уговора у надлежности Одељења, води евиденцију 
и проверу рачуна и ситуација за инвестиционе пројекте; учест-
вује у комисијама за примопредају објеката, коначног обрачуна 
и категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких наука 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 и најмање јед-
на година радног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

6. Радно место за праћење и 
унапређивање васпитног рада у 

установама ученичког стандарда, 
разврстано у звање саветник

у Сектору за ученички и студентски стандард 
и инвестиције, Одељење за послове 

ученичког и студентског стандарда, Група за 
ученички и студентски стандард

1 извршилац

Опис послова: Врши надзор васпитног рада, прати оствари-
вање Програма васпитног рада у домовима ученика средњих 
школа и школама са домом ученика у Републици Србији; прати 
промене у друштву и науци и мишљења непосредних учесника 
у реализацији васпитно-образовног процеса /васпитача, струч-
них сарадника и ученика/ и предлаже покретање поступка за 
доношење потребних измена и допуна овог Програма; проуча-
ва савремена искуства у остваривању васпитног рада и пружа 
стручну помоћ у раду васпитача, стручних сарадника и дирек-
тора; пружа помоћ и подршку самовредновању установе, при-
купља извештаје о реализацији васпитног рада у установама 
на територији РС и припрема извештаје, анализе и информа-
ције и предлаже предузимање неопходних мера за отклањање 
неправилности и недостатака и унапређење васпитног рада; 
присуствује извођењу васпитних активности; прати и анализи-
ра васпитни рад у домовима ученика и на основу утврђених 
потреба предлаже мере за боље припремање, школовање и 
стручно усавршавање васпитача, стручних сарадника и руково-
дилаца васпитне службе и сарађује са инспекцијским органима; 
учествује у предлагању чланова комисија за полагање лицен-
ци васпитача и стручних сарадника; сарађује са центрима за 
социјални рад у циљу превазилажења потенцијалних про-
блема у раду са осетљивим друштвеним групама и води еви-
денцију и прати тенденције присуства осетљивих друштвених 
група у популацији ученичких домова; пружа стручну помоћ 
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених 
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 
установи; сарађује са специјализованим установама, органима 
и организацијама које се баве питањима утицаја дроге и секти 
у установама ученичког стандарда; разматра примедбе роди-
теља, ученика, васпитача и стручних сарадника и припрема 
одговоре на представке; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из научне области друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен стручни испит 
у области образовања и васпитања, односно лиценца за 
наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад 
објављен у међународним или домаћим часописима или 
зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, при-
ручник или друго наставно средство, остварене резултате у 
развоју васпитања и стечен професионални углед, најмање 
осам година радног искуства у области образовања и васпи-
тања, положен државни стручни испит, положен испит за 
просветног саветника, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

7. Радно место за правне послове, 
разврстано у звање саветник

у Сектору за дигитализацију у просвети и 
науци

1 извршилац

Опис послова: Обавља правне послове у вези са спро-
вођењем активности припреме и обраде материјале од зна-
чаја за рад Сектора; обезбеђује сарадњу са другим организа-
ционим јединицама Министарства, као и сарадњу са другим 
министарствима, органима и организацијама у вези са посло-
вима из делокруга Сектора; врши правнотехничку обраду под-
несака из области образовања и науке у вези са делокругом 
Сектора; евидентира и прати потребе образовних и научних 
институција у односу на успостављене дигитализоване систе-
ме и врши обраду поднетих захтева и поднесака из делокруга 
Сектора; врши припрему података потребних за сачињавање 
аката и успостављање процедура у вези са националним 
стратешким документима о развоју информационог друштва, 
реформи јавне управе и развоја еУправе, као и развоја инфор-
мационе безбедности са аспекта безбедности ИКТ система 
Министарства, прописа о заштити података о личности и про-
писа којима се обезбеђује слободан приступ информацијама 
од јавног значаја; учествује у израдимишљења, као и општих 
и појединачних аката који се односе на питања из делокруга 
Сектора; обавља електронску коресподенцију са образовним и 
научним организацијамау вези са пословима из делокруга Сек-
тора; обавља послове који се односе на оствaривање, праћење 
и унапређење међународне сарадње из делокруга Сектора; 
обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: високо образовање из области правних наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање три године 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

8. Радно место за административне 
послове, разврстано у звање референт

у Сектору за дигитализацију у просвети и 
науци

1 извршилац

Опис послова: Прима, прегледа, распоређује, евидентира и 
доставља акта у рад; води деловодник поверљивих предмета 
и чува печате и штамбиље; припрема материјале за учешће на 
састанцима и води евиденције од значаја за рад Сектора; стара 
се о набавци канцеларијског материјала за потребе Сектора; 
обавља послове везане за службена путовања запослених; 
обавља административне послове за потребе комисија и дру-
гих радних тела из области образовања; стара се о потписи-
вању аката и записника; даје основна обавештења странкама о 
решавању њихових захтева, врши пријем странака, организује 
састанке и води записнике по налогу помоћника министра; 
обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: образовање стечено у средњој школи и радно иску-
ство у струци од најмање две године, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

9. Радно место просветног саветника, 
разврстано у звање саветник

Одељењe за координацију рада школских 
управа, Школска управа Београд

1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у рад установе, 
наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и при-
суствује извођењу наставе, испита и других облика образов-
но васпитног рада; пружа помоћ и подршку самовредновању 
установе и прати поштовање општих принципа и остваривање 
циљева образовања и васпитања; саветује и пружа стручну 
помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и директо-
ру ради побољшања квалитета њиховог рада и рада установе 
и остваривања стандарда постигнућа и саветује и пружа струч-
ну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и 
запослених од дисриминације, насиља, злостављања и зане-
маривања и установи; предлаже предузимање неопходних 
мера за уклањање неправилности и недостатака у обављању 
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног рада и мере 
за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе 
на основу утврђених стандарда, остваривање развојног пла-
на и програма образовања и васпитања и прати остваривање 
огледа; прати и процењује квалитет рада саветника-спољ-
ног сарадника; поступа по представкама грађана и установа; 
сарађује са градском, општинском и републичком просветном 
инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање звања; 
прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима 
од установа образовања и васпитања који служе као основа 
утврђивања, планирања и спровођења образовне и финан-
сијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима 
и ученицима у установама образовања и васпитања и припре-
ма анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о 
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несметаном протоку података у оквиру јединственог инфор-
мационог система Министарства; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Школске управе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистич-
ких, природно-математичких, техничко-технолошких наука 
или образовно-уметничког поља Уметности на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен стручни испит у 
области образовања, односно лиценца за наставника, васпита-
ча или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународ-
ним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно 
средство, остварене резултате у развоју образовања и стечен 
професионални углед, најмање осам година радног искуства у 
области образовања и васпитања, положен државни стручни 
испит и испит за просветног саветника, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14. 

10. Радно место интерни ревизор за 
област науке, разврстано у звање 

саветник
у Групи за интерну ревизију

1 извршилац

Опис послова: Планира и организује послове интерне реви-
зије, тестира, анализира и оцењује све пословне функције из 
надлежности Министарства у области науке и корисника буџет-
ских средстава у надлежности Mинистарства у области науке; 
процењује системе и процесе интерне контроле на основу 
управљања ризицима и даје оцене, савете и стручна мишљења 
када се уводе нови системи, процедуре или задаци; израђује 
стратешки план и оперативне планове и програме рада који 
су основа за реализацију функције интерне ревизије и прати 
извршење истих, израђује годишњи извештај о резултатима 
интерне ревизије у области науке; припрема извештај о извр-
шеној ревизији и даје препоруке, мишљења и оцену ревизије 
које доставља министру и одговорном лицу субјекта реви-
зије и обавља посебне ревизије на захтев министра; обавља 
ревизију коришћења средстава Европске уније и других међу-
народних организација и институција у области науке, прати 
спровођење препорука наведених у извештајима из претход-
но обављених ревизија; сарађује са Државном ревизорском 
институцијом, другим државним органима, међународним и 
домаћим струковним институцијама и удружењима; израђује 
периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у 
извештајном периоду; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: високо образовање из научне области економске или 
правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и испит за овлашћеног 
интерног ревизора у јавном сектору, најмање три године рад-
ног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске кон-
троле или рачуноводствено-финансијским пословима, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак се спроводи из више обавезних фаза, и то сле-
дећим редоследом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене ком-
петенције 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.

1. Провера општих функционалних компетенција за 
сва радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије – про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама коришћења интерне-
та, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкур-
са 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 компетен-
ције – „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни обра-
зац ( 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 про-
вера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру 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 функ-
ционалних 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 сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада финан-
сијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) 
провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик, ниво Б2) провераваће се 
путем теста (писмено).

Напомена: Уколико учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглес-
ког 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 конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо писмене провере.

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови 
управљања програмима и пројектима финансираним из фон-
дова ЕУ (процес управљања пројектним циклусом у контексту 
ЕУ програма) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) провераваће се 
путем теста (писмено).

Напомена: уколико учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглес-
ког 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 конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо писмене провере.

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови 
управљања програмима и пројектима финансираним из фон-
дова ЕУ (процес управљања пројектним циклусом у контексту 
ЕУ програма) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик, ниво Б2) провераваће се 
путем теста (писмено).

Напомена: Уколико учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглес-
ког 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 конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо писмене провере.

За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада нор-
мативни послови (припрема и израда стручних мишљења 
и образложења различитих правних аката) провераваће се 
путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из надлежности органа (Закон о високом обра-
зовању) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (Закон о јавним 
службама, Закон о Народној скупштини и Закон о Влади) про-
вераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- прописи из надлежности органа (Закон о ученичком и студент-
ском стандарду) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о планирању 
и изградњи) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 6: 
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-педагошки надзор над радом установа ученичког и студент-
ског стандарда (инструктивно-саветодавни рад са васпитачима, 
стручним сарадницима и директорима установа) провераваће 
се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилник о основама васпит-
ног програма за школе са домом и домове ученика) провера-
ваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 7: 
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- прописи из надлежности органа (Закон о основама система обра-
зовања и васпитања) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити 
података о личности и Закон о информационој делатности).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) провераваће се 
путем теста (писмено).

Напомена: уколико учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглес-
ког 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 конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо писмене провере.

За радно место под редним бројем 8: 
- Посебна функционална компетенција за област рада админи-
стративи послови (канцеларијско пословање) провераваће се 
путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности органа (Закон о државној 
управи) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 9:
- Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-педагошки надзор над радом предшколских установа, 
школа и школа са домом ученика (методологија стручно-пе-
дагошког надзора над радом наставника, васпитача, стручног 
сарадника, директора и установе) провераваће се путем симу-
лације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за област рада 
спољашње вредновање квалитета рада предшколских устано-
ва, школа и школа са домом ученика (методологија и прописи 
који се односе на самовредновање рада) провераваће се путем 
симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама 
система образовања и васпитања, Правилник о стандардима 
квалитета рада установе, Правилник о вредновању квалитета 
рада установе, Правилник о сталном стручном усавршавању и 
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 10: 
- Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви ревизије (Повеља интерне ревизије, стратешки и годишњи 
план интерне ревизије) провераваће се путем симулације (пис-
мено).
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско - аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) провера-
ваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о буџет-
ском систему и Правилник о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким упутствима за 
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору) 
провераваће се путем симулације (писмено).

 Администрација и управа
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Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних комптенција могу се наћи 
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-
popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).

3. Провера понашајних компетенција за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

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

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном 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 наве-
деног податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва 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 раз-
воја, Немањина 22-26, 11000 Београд, или предају непосред-
но на писарници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног места”. 

VII Лица која су задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 011/363-
1256 и Ивана Мутавџић, телефон: 011/361-0287.

VIII Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике 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 осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал 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 пра-
восудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти који-
ма се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство), ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за 
просветног саветника (само за радна места под редним бројем 
6 и 9); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту у области образовања, односно лиценца за 
наставника, васпитача или стручног сарадника (само за радна 
места под редним бројем 6 и 9); доказ о објављеном стручном 
раду у међународним или домаћим часописима или зборни-
цима са рецензијом, односно одобреном уџбенику, приручни-
ку или другом наставном средству у оригиналу или овереној 
фотокопији или штампани примерак доказа који је објављен 
у електронској форми са назнаком о линку са кога се струч-
ни рад, уџбеник, приручник или друго наставно средство може 
преузети и доказ о оствареним резултатима у развоју образо-
вања и стеченом професионалном угледу (награде, признања, 
препоруке и др.) у оригиналу или овереној фотокопији (само за 
радна места под редним бројем 6 и 9); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном испиту за овлашћеног интер-
ног ревизора у јавном сектору (само за радно место под редним 
бројем 10).

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 распо-
ређивању 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 ове-
рена 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 општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложи-
ти 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 службе-
на евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно уверење о поло-
женом правосудном испиту и доказ о положеном испиту за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

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 при-
бавља 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 служ-
бена 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 прија-
ве, 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 конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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, пот-
пуне 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 17. јануара 
2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контак-
те (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 за радна 
местa под редним бројевима 1, 2, 3, 4 и 9 ће се обавити у прос-
торијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Београд, Немањина бр. 22-26, а за радна места под редним 
бројем 5, 6, 7, 8 и 10 у просторијама Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Београд, Захумска 14.

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. 

Положен испит за просветног саветника није услов нити пред-
ност 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. 

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати без положеног испита за просветног саветни-
ка примају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. 

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

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 запошља-
вање.

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

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11059/2020 од 25. 
децембра 2020. године, Министарство трговине, туризма и теле-
комуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 
22-26 

II Раднo местo којe се попуњава:

Радно место тржишни инспектор, у 
звању самостални саветник

Сектор тржишне инспекције, Одељење 
тржишне инспекције Крушевац, одређено 

под редним бројем 219г Правилника о 
унутрашњем уређeњу и систематизацији 
радних места у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно 
деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странка-
ма; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекр-
шаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; анализира извештаје о самопровери и 
самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предло-
га контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокру-
га рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учест-
вује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа;обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-ху-
манистичких, природно-математичких, техничко-технолошких 
или медицинских наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, 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 година, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 
положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Крушевац.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то сле-
дећим редоследом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са комисијом. 

Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене ком-
петенције 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.

1. Провера општих функционалних компетенција за 
сва радна места:
- 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 
(писaно).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама коришћења интерне-
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та, обради текста, 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 компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо 
тестовне провере. 

Информације o материјалимa 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 функ-
ционалних 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 инспек-
цијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика - провераваће се путем симула-
ције (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно 
место - прописи из надлежности органа (Закон о трговини) - 
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити 
становништва од изложености дуванском диму) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација (www.mtt.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција: Управљање 
информацијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа и савесност, посвећеност и 
интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

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

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање - листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација и у штампаној верзији на писарници Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 
Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је 
приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/2019 и 
67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који су у пријави назначили за доставу оба-
вештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но 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 или уверења којим се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о поло-
женом правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном испиту за инспектора; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном посебном стручном испи-
ту за тржишног 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 уве-
рења 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.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да 
лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном 
месту инспектора на неодређено време и лице које је засно-
вало радни однос на радном месту инспектора на неодређено 
време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за 
инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. Ставом 6 истог члана Закона прописано је да изузет-
но, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који 
је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам 
година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и 
испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора. 

Кандидати који немају положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора примају се на рад уз обавезу да тај испит 
полажу у роковима и на начин прописан Правилником о про-
граму и начину полагања посебног стручног испита за тржиш-
ног инспектора (“Службени гласник РС” број 59/11).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена 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 општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно уверење о поло-
женом правосудном испиту и уверење о положеном испиту за 
инспектора. 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
број: 18/16) је, између осталог, прописано 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 чињеницама садржаним 
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII 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 адресу Министарства трго-
вине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса 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, избор-
ни поступак ће се спровести, почев од 17. јануара 2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве теле-
фона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, 
или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

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 трговине, туризма и телекому-
никација, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или елек-
тронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем 
телеграма на адресу наведену у пријави.

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

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

XII Лице које је задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Андријана Блонд, контакт телефони: 011/3617-896.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или пре-
дају непосредно на писарници Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” 
(назив радног места). 

НАПОМЕНE: Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, кандидатима су при запошљавању у државни орган под 
једнаким условима доступна сва радна места и избор кандида-
та 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 од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
министар трговине, туризма и телекомуникација. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној 
табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на 
интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 

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 ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 
и 67/2021), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 
22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку пословима 
у области социјалног дијалога, 

колективног преговарања и зарада, 
звање млађи саветник

Одељење за послове у области социјалног 
дијалога, колективног преговарања и зарада, 

Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац

Опис посла: израђује информације, анализе и прегледе о 
синдикатима, удружењима послодавца, социјално-економским 
саветима и колективним уговорима; врши административне 
послове за одбор за утврђивање репрезентативности синди-
ката и удружења послодаваца; учествује у припреми решења 
и других аката о упису у регистар, променама и брисању из 
регистра синдиката, удружења послодаваца, колективних уго-
вора и социјално-економских савета; учествује у припреми 
стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у 
области штрајка и мирног решавања радних спорова; учествује 
у активностима у вези са применом конвенција и препорука и 
припреми извештаја о примени конвенција и других потврђе-
них међународних докумената у области социјалног дијалога 
и зарада; учествује у праћењу примене међународних конвен-
ција и упоредног законодавства из надлежности Одељења, 
праћењу активности МОР-а и других међународних и регио-
налних организација и обавља све остале послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање једну годину радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у државним орга-
нима и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за стручно-оперативне 
послове у области економских 

миграција, звање саветник
Група за нормативне и студијско-аналитичке 

послове у области запошљавања и 
економских миграција и надзор у области 

запошљавања, Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац

 Администрација и управа
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Опис посла: израђује нацрте појединачних управних аката 
којима се у другом степену решава по жалбама и ванредним 
правним средствима на појединачне управне акте донете у 
првом степену, у поступку процене радне способности и могућ-
ности запослења или одржања запослења и у поступку изда-
вања дозволе за рад странцу и сачињава одговоре на тужбе, 
израђује нацрте појединачних управних аката у првом степену 
о области социјалног предузетништва и води базу података 
о основаним социјалним предузећима; учествује у припреми 
одговора на тужбе, израђује жалбе и предузима друге радње 
у вези са управним споровима пред правосудним органима у 
поступку процене радне способности и могућности запослења 
или одржања запослења, дозвола за рад издате странцима; 
прикупља податке и врши анализу стања у области економ-
ских миграција, прати реализацију спроведених мера и ефека-
та мера у области економских миграција; учествује у припреми 
стручних мишљења у вези са применом прописа из области 
запошљавања и економских миграција, запошљавања особа са 
инвалидитетом и социјалног предузетништва, као и мишљења 
на нацрте прописа, стратешких докумената и других предло-
га прописа које примењују други државни органи; обавља 
стручно оперативне послове за рад Координационог тела за 
праћење токова економских миграција у Републици Србији и 
Републичког савета за запошљавање; израђује одговоре на 
представке и притужбе странака у вези са остваривањем права 
из наведених области и обавља све остале послове по налогу 
руководиоца Групе.

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

3. Радно место за анализу пензијског 
система, звање саветник

Група за планирање, статистику и анализу 
пензијског система, Сектор за пензијско и 

инвалидско осигурање
1 извршилац

Опис посла: учествује у прикупљању и обради статистич-
ких података везаних за израду пројекција расхода и других 
параметара пензијског система и припрема и израђује инфор-
мације, извештаје и анализе везане за статистичке и финан-
сијске показатеље у области пензијског и инвалидског осигу-
рања;учествује у припреми статистичке грађе за израду закона 
и других прописа у области пензијског и инвалидског осигу-
рања и прати њихове ефекте;учествује у припреми стручних 
мишљења на акте других државних органа, као и одговора и 
мишљења на посланичка питања у делу финансирања и оства-
ривања права и одговара на представке грађана; прати финан-
сијско пословање Републичког фонда пензијског и инвалидског 
осигурања и по потреби припрема о томе извештаје;учествује 
у припреми података у области пензијског и инвалидског оси-
гурања за потребе међународних организација;учествује у при-
преми и извештавању о спровођењу Програма 0901 Обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање, припрема решења о испла-
ти средстава програма и обавља све остале послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит; радно 
искуство у струци од најмање три године и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

4. Радно место за професионалну 
рехабилитацију у предузећима за 
професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом, 
звање млађи саветник

Група за подршку предузећима за 
професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом, 
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

1 извршилац

Опис посла: прикупља информације, прати стање, анализира 
податке и припрема извештаје за област професионалне реха-
билитације у предузећима за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом; учествује у припреми 
извештаја и информација о стању у области рада из надлеж-
ности Групе; учествује у прикупљању материјала, података и 
информација приликом израде закона и других прописа и стра-
тешке документације из надлежности Групе; води евиденције 
у областима у надлежности рада Групе; учествује у припреми 
стручних мишљења у вези са применом прописа у области про-
фесионалне рехабилитације и запошљавања особа са инва-
лидитетом у предузећима за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом; учествује у припре-
ми годишњих и периодичних извештаја о раду и одговора на 

представке; пружа информације предузећима за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 
припремању јавних позива и стручним службама у овим пре-
дузећима из делокруга рада Групе; учествује у раду комисија 
за сагледавање пројеката удружења особа са инвалидитетом 
и других социјално-хуманитарних организација и предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инва-
лидитетом; обавља и друге послове из надлежности Групе и 
друге послове по налогу руководилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља правних наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд (за сва радна места).

IV Врста радног односа: Радна места попуњавају се засни-
вањем радног односа на неодређено време.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места 
проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено); 
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару); 
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сер-
тификат, 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 тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

VI Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Посебне функционалне компетенције које се провера-
вају у изборном поступку за радно место под редним 
бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада - сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) - провераваће 
се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место – реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Закон о мирном 
решавању радних спорова, Правилник о поступку мирног 
решавања радног спора) - провераваће се писано путем симу-
лације. 
- Посебна функционална компетенција за радно место - про-
фесионално окружење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о раду) - провераваће се писано путем 
симулације.

Посебне функционалне компетенције које се провера-
вају у изборном поступку за радно место под редним 
бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада Управ-
но-правни послови (oпшти управни поступак) - провераваће се 
писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација)- провераваће 
се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - про-
фесионално окружење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о раду) - провераваће се писано путем 
симулације.

Посебне функционалне компетенције које се провера-
вају у изборном поступку за радно место под редним 
бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) - провераваће 
се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - профе-
сионално окружење, прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Закон о пензијском и инвалидском осигурању) 
- провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Закон о министар-
ствима) - провераваће се писано путем симулације.

Посебне функционалне компетенције које се провера-
вају у изборном поступку за радно место под редним 
бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) - провераваће 
се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној 
управи) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - про-
фесионално окружење, прописи и акти из надлежности орга-
низације и органа (Закон о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом) - провераваће се писа-
но путем симулације.

VII Провера понашајних компетенција за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање резул-
тата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

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

IX Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве 
за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом 
или непосредно на адресу Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, са наз-
наком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места ”.

X Лица која су задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Олга Пуљевић и Јелена Шекуљица, тел. 
011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.

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

XII Датум оглашавања: 22. децембар 2021. године.

XIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам 
дана и почиње да тече 23. децембра 2021. године и истиче 30. 
децембра.

XIV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.
minrzs.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији 
Националне службе за запошљавање или у штампаној верзији 
на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном 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 дос-
таву обавештења.

XV Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но 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; ори-
гинал 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 пра-
восудном 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).

 Администрација и управа
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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 нераспо-
ређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

XVI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних 
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министар-
ства. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се раз-
ликују 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 сте-
чено 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. 

XVII Трајање радног односа: За сва радна места радни 
однос заснива се на неодређено време. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу проб-
ном 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, прописа-
но је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање 
радног односа.

XVIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкур-
су, на основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, почев од 27. септембра 
2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

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

Провера посебних функционалних компетенција ће се обавити 
у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања (Теразије 41, Београд и Немањина 22-26, Бео-
град) и у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 
2 (источно крило) – за сва извршилачка радна места. 

Провера понашајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина 2 (источно крило) а интервју са комисијом 
обавиће се у просторијама Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, Теразије 41, Београд и 
Немањина 22-26, Београд - за сва извршилачка радна места.

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

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима / уверење о положеном право-
судном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) пропи-
сано 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 (изу-

зетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени посао), 
биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања. 
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

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

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 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) и Закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број:112-1659/2020 
од 21.фебруара 2020. године Министарство здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
здравља, Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:  

Радно место за праћење опремања 
здравствених установа и инвестициона 

улагања у здравствене установе
у Групи за развој људских ресурса, опремање 

и инвестиционо улагање у здравственим 
установама, разврстано у звање саветник, 

Сектор за организацију здравствене службе
1 извршилац

Опис посла: Припрема критеријуме и мерила за утврђивање 
приоритетних програма и пројеката за инвестиције у здравству 
који ће се финансирати из средстава буџета; прати стање и 
учествује у изради информација о стању опремљености здрав-
ствених установа у погледу кадра, опреме и простора; анали-
зира и израђује информације о опремљености здравствених 
установа; учествује у изради предлога буџета и финансијс-
ког плана у делу који се односи на инвестициона улагања у 
здравству (радови и опрема); прати трошкове одржавања нај-
важније опреме; врши процену иновативних приступа одржа-
вања опреме; учествује у раду комисије за одређивање прио-
ритета за набавку медицинске опреме и инвестициона улагања 
у здравствене установе; сарађује са здравственим установама у 
вези са одржавањем опреме; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научних поља: техничко-тех-
нолошких наука или научне области економске науке или 
медицинске 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 година или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то сле-
дећим редоследом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање канди-
дата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за 
проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступ-
ка може да учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се прове-
равају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места 
проверавају се:
Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - про-
вераваће се путем  теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“,(поседовању знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учес-
ник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведе-
них области, и жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања 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 компетен-
ције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

За радно место: Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обраду података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, израду секторских анализа, идентификовање ресурса 
неопходних за управљање јавних политика - costing) провера-
ваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
прописи из надлежности и организације органа (Закон о здрав-
ственој заштити и Уредба о плану мреже здравствених устано-
ва) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- прописи из надлежности делокруга радног места  (Закон о 
буџету Републике Србије) провераваће се писмено путем симу-
лације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних комптенција могу се наћи 
на сајту Министарства здравља https://www.zdravlje.gov.rs/
tekst/346039/konkursi.php.

V Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет) провераваће се путем психометријских 
тестова и путем интервјуа базираног на компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата 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).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље 
се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства 
здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног места”. 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

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

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства здравља или у штампа-
ној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, 
Немањина 22-26.

 Администрација и управа
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Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном 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 наве-
деног податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал 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 пра-
восудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти који-
ма 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 распо-
ређивању 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  ове-
рена 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 општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинским упра-
вама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана прије-
ма обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XIV Трајање 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 орга-
нима 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 јед-
наким условима доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата 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. 

XV Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 21. јануара 2022. године, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су 
навели 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 оба-
вити у просторијама Министарства здравља, Београд, Немањи-
на бр. 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у својим обрас-
цима пријаве. 

XVI Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима, односно уверења 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 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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама (члан 103 став 3). 

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

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју је именовао министар здравља.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства 
здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу e-управе, веб-страници и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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:112-10928/2021 од 30. новембра 
2021. године, Министарство заштите животне средине огла-
шава

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 за управљање ризиком од 
великог хемијског удеса

Одсек за заштиту од великог хемијског удеса, 
Сектор за управљање животном средином, 

звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: спроводи поступак прегледа и давања 
сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од 
удеса; организује и учествује у раду техничке комисије за 
оцену Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса; 
учествује у припреми стручних основа за израду прописа у 
области заштите од великог хемијског удеса; утврђује севесо 
постројења, односно комплексе са могућим „домино ефек-
том”; утврђује севесо постројења, односно комплексе у који-
ма може настати хемијски удес са прекограничним ефектима; 
даје мишљења и утврђује мере и услове заштите животне 
средине од великог хемијског удеса за потребе израде прос-
торних планова на свим нивоима; учествује и координира 
активностима којима се спроводи Конвенција о прекогранич-
ним ефектима индустријских удеса; учествује у сарадњи са 
суседним државама у прекограничном контексту заштите од 
великог хемијског удеса и прати и учествује у имплементацији 
измена међународних прописа у вези са Севесо директивом и 
Конвенцијом; учествује у предлагању и спровођењу стратеш-
ког документа у области заштите од великог хемијског удеса 
и учествује у изради и реализацији пројеката за унапређење 
подизања административних, техничких и других капацитета 
у овој области; обавља и друге послове из делокруга рада 
Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља природно-ма-
тематичких, техничко-технолошких или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање 5 година радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место за подршку пословима 
заштите животне средине од дејства 

штетних организама
Група за заштиту животне средине од дејства 

штетних организама, Сектор за управљање 
животном средином, звање млађи саветник

2 извршиоца

Опис послова: Учествује у изради акционих планова и проје-
ката за употребу средстава за уништавање и сузбијање штет-
них организама у заштити екосистема; учествује у припреми 
стручних основа у изради прописа везаних за примену средста-
ва за уништавање и сузбијање штетних организама у заштити 
екосистема; сарађује на реализацији прописаних мера за угро-
жена подручја на којима је утврђено дејство штетних органи-
зама; учествује у дефинисању мера за угрожена подручја на 
којима је утврђено дејство штетних организама; обавља и дру-
ге послове из делокруга рада Министарства по налогу руково-
диоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање једну годину радног искуства у струци или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

3. Радно место за подршку пројектима 
цивилног друштва у области заштите 

животне средине
Одељење за информације и сарадњу са 
цивилним друштвом из области заштите 
животне средине, Сектор за управљање 

животном средином, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема потребан материјал у сврху утврђи-
вања приоритетног циља и тематских области за спровођење 
јавног конкурса за подршку пројектима цивилног друштва; при-
према конкурсну документације за су/финансирање пројеката 
у области заштите животне средине и спроводи конкурсну про-
цедуру; обавља стручно-оперативне послове за потребе рада 
конкурсне комисије за вредновање достављених предлога 
пројеката; учествује у реализацији изабраних пројеката чији су 
носиоци удружења и другe организацијe цивилног друштва, а 
који се суфинансирају из буџетских средстава опредељених за 
те намене; припрема информације и израђује извештаје о реа-
лизацији пројеката; обавља и друге послове из делокруга рада 
Министарства по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хума-
нистичких или природно-математичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање једну годину 
радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

4. Радно место републички инспектор за 
заштиту животне средине

Одсек за заштиту животне средине од 
загађивања, Одељење за индустрију, Сектор 

за надзор и превентивно деловање у животној 
средини, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентив-
но деловање у области заштите ваздуха, процене утицаја на 
животну средину, заштите од буке у животној средини, упра-
вљања отпадом, контроле квалитета отпадних вода и других 
области заштите животне средине; поступа по представкама и 
извештава подносиоца о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту и анализира извештаје о самопро-
вери и самопроцени надзираних субјеката; прати примену про-
писа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе 
и извештаје; обавља и друге послове из делокруга рада Минис-
тарства по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математич-
ких или техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
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студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, најмање 3 година радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Ивана Рибара 91.

5. Радно место републички инспектор 
– координатор за заштиту животне 
средине у области заштите природе
Одсек за природу, Одељење за заштиту 

биодиверзитета, Сектор за надзор и 
превентивно деловање у животној средини, 

звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно 
деловање у области заштите природе и других области заштите 
животне средине; поступа по представкама и извештава под-
носиоца о предузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; води евиденције о извршеним инспек-
цијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзи-
раном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о 
самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора 
и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање 
из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје; 
учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доно-
шење нових прописа; обавља и друге послове из делокруга рада 
Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области био-
лошке науке или из научне области биотехничке 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 државним 
стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 5 годи-
на радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Ивана Рибара 91.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандида-
тима при запошљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна 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 ком-
петенција, провера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање канди-
дата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за 
проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступ-
ка може да учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се прове-
равају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва 
извршилачка радна места: 
• организација и рад државних органа Републике Србије - про-
вераваће 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 компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вешти-
на 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 наведе-
них 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 компетен-
ције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након прије-
ма извештаја о резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, врши се прове-
ра посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција из области рада управ-
но- правни послови (Општи управни поступак) провераваће се 
путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи и акти из надлежности организације орга-
на (Закон о заштити животне средине) провераваће се путем 
симулацијe писано.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место за познавање страног језика - Енглески језик - ниво Б2 
- провераваће се писаним путем (путем теста) или увидом у 
сертификат

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција из области рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о заштити животне средине) провераваће се путем 
симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место за познавање страног језика - Енглески језик - ниво Б2 
- провераваће се писаним путем (путем теста) или увидом у 
сертификат.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција из области рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о заштити животне средине) провераваће се путем 
симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места 
(Закон о удружењима и Уредба о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења) прове-
раваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција из области рада, 
инспекцијски послови (Општи управни поступак и управне спо-
рове, Поступак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика), провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција из области рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи и акти из надлежностии организације орга-
на (Закон о заштити животне средине) провераваће се путем 
симулације писано.
4. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон 
о инспекцијском надзору) провераваће се путем симулације 
писано.
5. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - возачка дозвола - Б категорије (провераваће се увидом 
у очитану возачку дозволу).
Напомена: кандидати су дужни да очитану возачку дозволу 
доставе уз пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција из области рада, 
инспекцијски послови (Општи управни поступак и управни спо-
рови, Поступак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција из области рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) провераваће 
се путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о заштити природе) провераваће се путем симулације 
писано.
4. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – возачка дозвола – Б категорије (провераваће се уви-
дом у очитану возачку дозволу).
Напомена: кандидати су дужни да очитану возачку дозволу 
доставе уз пријавни образац. 

Напомена за раднo место 1 и 2 у коме је као посебна 
функционална компетенција наведен страни језик 
– Енглески језик: ако кандидат поседује важећи сертифи-
кат, 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 конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. 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 про-
веру посебних функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Министарства заштите животне средине, www.ekologija.
gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка 
радна места: Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, 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 бази-
раног 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 живот-
не средине, Омладинских бригада 1, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс”. 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Јована Матаруга, телефон: 011/3131-361, од 9.00 до 13.00 
часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републи-
ке 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 прија-
ва је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање 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 избор-
ном 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 оба-
вештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал 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 пра-
восудном 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); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за 
инспектора (за радно место под редним бројем 4, 5) 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 оригина-
лу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. пропис) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то непходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
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прибављају личне податке о чињеницима садржаним у служ-
беним 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 матич-
не 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 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 конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се раз-
ликују 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 сте-
чено 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 орга-
нима 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 јед-
наким условима доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата 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 кон-
курса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 10. јануара 2022. 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 просторија-
ма 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 наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија коју је именовала министарка заштите 
животне средине.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства 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 презента-
цији, 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 роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола. 

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ 
ЗАВОД

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Служ-
бени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 
67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чла-
на 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3149/2021 од 
27.04.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ

 МЕСТА ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА

I Орган у коме се попуњава радно место: Републички 
сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.

II Радно место која се попуњава: 

Радно место за одржавање сеизмолошке 
опреме, сеизмичких система и обраду 
података, у звању млађи саветник - 

приправник
1 извршилац

Oпис послова: Учествује у инсталирању и конфигурисању 
оперативних система и софтверских пакете за аквизицију, 
анализу и аутоматско лоцирање на серверу, сеизмолошким 
станицама и акцелерографима; учествује у инсталирању и 
контролисању рада сеизмолошких станица, акцелеромета-
ра, система за аквизицију и анализу, комуникационих систе-
ма, одржавању њихове техничке исправности и прикупљању 
података; утврђује параметре наилазака сеизмичких таласа 
на сеизмограмима, дефинише магнитуде и лоцира земљотре-
се, креира и дистрибуира основне информације о земљотресу 
за јавност; прикупља и утврђује податке на терену о катего-
рији и заступљености појединих оштећења на објектима са 
евидентирањем ефеката на људима, тлу и промена у при-
роди, ради предлагања степена сеизмичког интензитета са 
израдом извештаја; анализира просторну и временску распо-
делу регистрованих и лоцираних земљотреса и њихову коре-
лацију са жаришним зонама и могућим техногеним изворима 
ради утврђивања утицаја земљотреса на капиталне објекте и 
израђује извештај; прати и примењује савремена достигнућа 
из области сеизмологије и обавља и друге послове по налогу 
директора.

Услови: стечено високо образовање из стручне области гео-
лошко инжењерство-студијски програм геофизика, геотехни-
ка и регионална геологија или из области физичке науке-сту-
дијска група општа физика или из области електротехничко и 
рачунарско инжeњерство-одсек за електронику и телекомуни-
кације или одсек за информационе технологије 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 1 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, Ташмајдански парк бб.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак се спроводи у више обавезних фаза следећим 
редоследом: провера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са комисијом. У свакој 
фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само 
кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у истој или наред-
ној фази. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције.

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

Напомена: у погледу провере опште функционалне компе-
тенције ,,дигиталана писменост“ (поседовања знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основама коришћења интер-
нета, обраде текста и табела, табеларне калкулације) ако учес-
ник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или одго-
варајући 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 попуњен у делу 
*Рад на рачунару) достави и тражени доказ у оргиналу или ове-
реној фотокопији.

Комисија ће одлучити да се кандидату изврши провера наведе-
не компетенције ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру 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 функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетенција и то: посеб-
на функционална компетенција за радно место - страни језик 
(енглески језик ниво Б2) - провераваће се писмено путем теста.

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика на 
траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције знање енглеског језика, неоходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страног језика који је тражен конкурсом) достави и тра-
жени доказ у оргиналу или овереној фотокопији.

Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Проце-
на 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 
на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или 
се предају непосредно у просторијама Републичког сеизмолош-
ког завода, Ташмајдански парк бб, 11120 Београд, са назнаком: 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

V Лице задужено за давање обавештења: Љиљана Сол-
дат, тел. 011/3035-740, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републи-
ке 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 прија-
ва је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа ,,Послови“ Нацо-
налне службе за запошљавање. 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Републичког сеизмолошког завода или у 
штампаној верзији у просторијама Републичког сеизмолошког 
завода, Београд, Ташмајдански парк бб.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се оба-
вештава о додељеној шифри у року од три дана од дана прије-
ма пријаве достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је оверена фотоко-
пија важеће дозволе за управљање моторним возилом Б кате-
горије.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани доказ о 
знању рада на рачунару. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетен-
ције „дигитална писменост“ осим уколикo комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се 
кандидат ослобађа од провере опште компетенције „дигитална 
писменост“. 

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но 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 фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема, уколико је 
кандидат био у радном односу, односно има радно искуство, 
без обзира са којим степеном стручне спреме је стечено радно 
искуство, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа 
о радном искуству (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно искуство); уколико 
поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима.

 Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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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 нераспо-
ређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, 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.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) припи-
сано је између осталог, да су органи обавезни да по службе-
ној дужности када је то неопходно за одлучивање у складу са 
законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у служ-
беним 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 поло-
женом правосудном испиту.

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 поступ-
ку, односно, који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се оба-
вештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на адресу: Републички сеизмолошки завод, 
Београд, Ташмајдански парк бб.

XI Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса 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 10. јануара 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона или електронске адресе које су навели у својим прија-
вама.

Провера општих функционалних компетенција и посебне функ-
ционалне компетенције за радно место - страни језик (енглески 
језик ниво Б2) 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 Репу-
бличког сеизмолошког завода Ташмајдански парк бб. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
електрoнске адресе), које наведу у својим пријавама.

XII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
одређено време ради оспособљавања приправника за самоста-
лан рад и траје једну годину.

Напомене: Чланом 9 Закона о државним службеницима („Слж-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 
67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), про-
писано 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.

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос 
у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; изузет-
но радни однос у статусу приправника може се засновати и 
са лицем које је код другог послодавца било у радном одно-
су, односно обављало рад ван радног односа на пословима у 
својој струци краће од времена утврђеног за приправнички 
стаж у степену образовања који је услов за рад на тим посло-
вима; време проведено у радном односу, односно на раду ван 
радног односа код другог послодавца не урачунава се у при-
правнички стаж; приправник заснива радни однос на одређено 
време, после спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж 
на радним местима са високим образовањем студија другог сте-
пена (дипломске академске студија - мастер, специјалистичке 
академска студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године 
траје једну годину; приправник полаже државни стручни испит 
до окончања приправничког стажа; кандидати са положеним 
држаним стручним испитом немају предност за заснивање рад-
ног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в. 
д. директора Републичког сеизмолошког завода.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког 
сеизмолошког завода: www.seismo.gov.rs, огласној табли Репу-
бличког сеизмолошког завода, интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, интернет презентацији и периодичном штампаном 
издању огласа „Послови“ 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.

ЧАЧАК

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ
32102 Чачак, Цара Душана 8/1

тел. 032/324-117

Судијски помоћник – виши судијски 
помоћник сарадник

2 извршиоца

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

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

ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, потом посебне функционалне и 
након тога понашајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, а укупан број бодова 
који се могу доделити кандидату је 60 Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетенције не могу учествова-
ти у провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних компетен-
ција и то: 
1. из области знања – oрганизација и рад државних органа 
Републике Србије, 
2. из области знања и вештина – дигитална писменост и 
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати 
редоследом како је наведено. 

1. Компетенција „организација и рад државних органа 
Републике Србије“ провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора избора из базе питања 
(у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Чачку (www.ca.os.
sud.rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено 
обавестити о резултатима теста након истека времена за њего-
во решавање. 
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци објављени на интернет презентацији Осно-
вног суда у Чачку. Време за израду задатка је један сат. Уколи-
ко неко од кадидата поседује сертификат односно уверење о 
познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен уместо 
тестовне провере. 
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се 
решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Канди-
дати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених 
одговора и решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Основног суда у Чачку. 
Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих функционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција. 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: У изборном поступку кадидатима ће се проверавати три 
посебне функционалне компетенције и то: 

1. Из оквира посебних функционалних компетенција 
за радно место провераваће се: 
- познавање материјалних и процесних прописа релевантних 
за надлежност суда. 

Компетенција познавања материјалних и процесих прописа 
релевантних за надлежност суда провераваће се путем теста 
који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презентацији Основног суда у 
Чачку (www.ca.os.sud.rs). Кандидатиће тест радити у писменој 
форми. Време за израду теста је један сат. Максималан број 
бодова на тесту је 15. 

2. Из оквира посебне функционалне компетенције за 
област рада провераваће се: 
- поседовање знања и вештина у изради нацрта судских одлука 
и других аката, 
- вештина презентације, вештина управљања поступком и 
извештавања у предметима. 

Компетенција поседовања знања и вештина у изради нацрта 
судских одлука и компетенција вештине презентације, вештине 
управљања поступком и извештавања у предметима провера-
ваће се усменим путем, што подразумева разговор са канди-
датом, где кандидат у усменом облику даје предлог решења 
одређеног задатка који је типичан за обављање послова на 
радном месту виши судијски сарадник. Свом кандидатима ће се 
поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 
минута. Максималан број бодова на тесту је 5. 

Максималан број бодова приликом провере посебних функцио-
налних компетенција је 20. 

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Након фазе 
провере посебних функционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа и савесност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, 
а испитивање путем упитника обавиће дипломирани психолог. 

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

Управитељ писарнице у звању 
референта

Опис послова: организује рад и руководи радом судске 
писарнице и одељења судске писарнице, коитролише рад 
и даје предлог оцене шефова одсека, достављача, рад извр-
шилаца експедиције поште, пријема и овере, архиве, стара се 
о примени Судског пословника и других прописа и упутстава 
о раду судских писарница, саставља све потребне статистич-
ке извештаје о целокупном раду Суда, прима странке у вези 
притужбе на рад судске писарнице, обавља и друге послове по 
натогу председника суда.

УСЛОВИ: VI степен више школске спреме правног или другог 
друштвеног смера, високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно студијама у трајању до три године, нај-
мање три године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, потом посебне функционалне и 
након тога понашајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, а укупан број бодова 
који се могу доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетенције не могу учествова-
ти у провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка.

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће 
се најпре провера општих функционалних компетенција и то: 
1. из области знања – организација и рад државних органа 
Републике Србије,
2. из области знања и вештина – дигитална писменост и
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати 
редоследом како је наведено. 

1. Компетенција „оганизација и рад државних органа 
Републике Србије“ провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора избора из базе питања 
(у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Чачку (www.ca.os.
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sud.rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено 
обавестити о резултатима теста након истека времена за њего-
во решавање. 
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци објављени на интернет презентацији Осно-
вног суда у Чачку. Време за израду задатка је један сат. Уколи-
ко неко од кадидата поседује сертификат односно уверење о 
познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен уместо 
тестовне провере. 
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће 
се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора и решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Основног суда у Чачку. 
Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих функционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција. 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: У изборном поступку кандидатима ће се проверавати 
четири посебне функционалне компетенције и то: 
1. Из оквира посебних функционалних компетенција 
за радно место управитељ писарнице провераваће се 
познавање прописа: Судски пословник и Закон о држав-
ним службеницима. Компетенција познавања прописа: Судски 
пословник и Закон о државним службеницима провераваће се 
путем теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе 
питања која је објављена на интернет презентацији Основног 
суда у Чачку (www.ca.os.sud.rs). Кандидатиће тест радити у 
писменој форми. Време за израду теста је један сат. Максима-
лан број бодова на тесту је 15.

2. Из оквира посебне функционалне компетенције за 
област рада провераваће се: познавање канцеларијског 
пословања; поседовање знања и вештина за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима; поседовање знања 
и вештина у вези са организацијом и координацијом рада 
судских писарница. Компетенција познавања кацеларијс-
ког пословања, компетенција поседовање знања и вештина 
за рад на пословном софтверу за управљање предметима и 
знања и вештина у вези са организацијом и координацијом 
рада судских писарница провераваће се усменим путем, што 
подравумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом 
облику даје предлог решења одређеног задатка који је типичан 
за ибављање послова на радном месту управитељ писарнице. 
Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за 
припрему кандидата је 15 минута. Максималан број бодова на 
тесту је 5. Максималан број бодова приликом провере посебних 
функционалних компетенција је 20.

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

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

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

Референт за пријем и овере
Опис послова: врши пријем свих судских писмена и на њих 
ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану пријема и кон-
статацијом о таксама, сређује примљену пошту и дели одго-
варајућим службама. врши оверу уговора. преписа, рукописа 
и потписа и води књиге овере, ради на експедицији судске 
попгге, требује марке и одговара за правилно руковање са 
истима, заводи пошту кроз књигу достављача и књигу за дос-
таву поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ (књигу 
за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку), обавља и 
друге послове по налогу председника суда и управитеља суд-
ске писарнице.

УСЛОВИ: IV степен, средња школска спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера; најмање две године радног иску-
ства у струци; потребне компетенције за ово радно место.

ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, потом посебне функционалне и 
након тога понашајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, а укупан број бодова 

који се могу доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетенције не могу учествова-
ти у провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних компе-
тенција и то: 
1. из области знања – организација и рад државних органа 
Републике Србије, 
2. из области знања и вештина – дигитална писменост и 
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати 
редоследом како је наведено. 

1. Компетенција „организација и рад државних органа 
Републике Србије“ провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора избора из базе питања 
(у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Чачку (www.ca.os.
sud.rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено 
обавестити о резултатима теста након истека времена за њего-
во решавање. 
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци објављени на интернет презентацији Осно-
вног суда у Чачку. Време за израду задатка је један сат. Уколи-
ко неко од кадидата поседује сертификат односно уверење о 
познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен уместо 
тестовне провере. 
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће 
се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора и решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Основног суда у Чачку. 
Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих функционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција. 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: У изборном поступку кандидатима ће се проверавати 
четири посебне функционалне компетенције, и то: 
1. Из оквира посебних функционалних компетен-
ција за радно место за пријем и овере провераваће се 
познавање прописа: Судски пословник и Закон о држав-
ним службеницима. Компетенција познавања прописа: Судски 
пословник и Закон о државним службеницима провераваће се 
путем теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе 
питања која је објављена на интернет презентацији Основног 
суда у Чачку (www.ca.os.sud.rs). Кандидатиће тест радити у 
писменој форми. Време за израду теста је један сат. Максима-
лан број бодова на тесту је 15. 

2. Из оквира посебне функционалне компетенције за 
област рада провераваће се: познавање канцеларијског 
пословања; знања и вештина приликом обављања послова 
пријема, завођења поште и самог поступка рада. Компетенција 
познавања кацеларијског пословања и компетенција поседо-
вање знања и вештина приликом обављања послова пријема, 
завођења поште и самог поступка рада провераваће се усменим 
путем, што подравумева разговор са кандидатом где кандидат 
у усменом облику даје предлог решења одређеног задатка који 
је типичан за ибављање послова на радном месту управитељ 
писарнице. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а 
време за припрему кандидата је 15 минута. Максималан број 
бодова на тесту је 5. 

Максималан број бодова приликом провере посебних функцио-
налних компетенција је 20.

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

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Након фазе 
провере посебних функционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и интегритет. 

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, 
а испитивање путем упитника обавиће дипломирани психолог. 

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

Архивар у звању референта
Опис послова: обавља послове пријема архивираних пред-
мета и одлагање истих на одговарајуће место у судској згради, 
даје обавештење странкама везано за архивиране предмете, 
води прописане књиге архивираних предмета, води главну 
књигу архиве, води књигу издатих и примљених предмета, 
поступа по захтевима за издавање предмета странкама, даје на 
увид архивиране списе странкама и наплаћује таксу за издате 
фотокопије из списа предмета, стара се о правилном чувању 
и одржавању тих предмета по одговарајућим прописима, по 
тражењу доставља надлежним службама суда архивиране 
предмете ради увида и здружавања, а исто то ради и по замол-
ници других правосудних органа и других државних органа и 
установа, а по претходном овлашћењу председника суда или 
лица кога председник суда овласти, обавља и друге послове по 
налогу председника суда и управитеља писарнице.

УСЛОВИ: IV степен, средња школска спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера; најмање две године радног иску-
ства у струци; потребне компетенције за ово радно место.

ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, потом посебне функционалне и 
након тога понашајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, а укупан број бодова 
који се могу доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетенције не могу учествова-
ти у провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће 
се најпре провера општих функционалних компетенција и то: 
1. из области знања – организација и рад државних органа 
Републике Србије, 
2. из области знања и вештина – дигитална писменост и 
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати 
редоследом како је наведено. 

1. Компетенција „организација и рад државних органа 
Републике Србије“ провераваће се путем теста који ће се сас-
тојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора избора из базе питања (у бази питања 
налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет пре-
зентацији Основног суда у Чачку (www.ca.os.sud.rs). Кандидати ће 
тест радити у писменој форми. Време за израду теста је један сат, 
а кандидати ће се непосредно усмено обавестити о резултатима 
теста након истека времена за његово решавање. 
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци објављени на интернет презентацији Осно-
вног суда у Чачку. Време за израду задатка је један сат. Уколи-
ко неко од кадидата поседује сертификат односно уверење о 
познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен уместо 
тестовне провере. 
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће 
се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора и решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Основног суда у Чачку. 
Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих функционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција. 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: У изборном поступку кандидатима ће се проверавати 
четири посебне функционалне компетенције и то: 
1. Из оквира посебних функционалних компетен-
ција за радно место за пријем и овере провераваће се 
познавање прописа: Судски пословник и Закон о државним 
службеницима.

Компетенција познавања прописа: Судски пословник и 
Закон о државним службеницима, провераваће се путем теста 
који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презентацији Основног суда у 
Чачку (www.ca.os.sud.rs). Кандидатиће тест радити у писменој 
форми. Време за израду теста је један сат. Максималан број 
бодова на тесту је 15.

2. Из оквира посебне функционалне компетенције за 
област рада провераваће се: 
- поседовање знања и вештина за рад на пословном софтверу 
за управљање предметима;
- познавање процедуре издавања архивираних предмета, 
вођења књиге издатих и примљених предмета, наплата таксе 
за издате фотокопије из списа предмета .
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Компетенција Поседовање знања и вештина за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима и Познавање проце-
дуре издавања архивираних предмета, вођења књиге издатих 
и примљених предмета, наплата таксе за издате фотокопије 
из списа предмета провераваће се усменим путем, што под-
равумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом 
облику даје предлог решења одређеног задатка који је типи-
чан за обављање послова на радном месту управитељ писар-
нице. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време 
за припрему кандидата је 15 минута. Максималан број бодова 
на тесту је 5. 

Максималан број бодова приликом провере посебних функцио-
налних компетенција је 20.

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

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Након фазе 
провере посебних функционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и интегритет. 

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, 
а испитивање путем упитника обавиће дипломирани психолог. 

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

Уписничар у звању референта
3 извршиоца

Опис послова: води помоћне књиге у складу са Судским 
пословником, здружује поднеске, предмете и остала писме-
на, разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на 
одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених 
предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, припре-
ма 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, пре-
гледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступа 
по наредби судија, израђује статистички извештај, врши оверу 
уговора, преписа, рукописа и потписа, води књиге овере, даје 
обавештење странкама, стара се о чувању предмета у архиви 
у складу са Судским пословником, води прописане књиге архи-
вираних предмета, води главну књигу архиве, води књигу изда-
ти 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 председика суда и шефа писарнице.

УСЛОВИ: IV степен, средња школска спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера; најмање две године радног иску-
ства у струци; потребне компетенције за ово радно место.

ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, потом посебне функционалне и 
након тога понашајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, а укупан број бодова 
који се могу доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетенције не могу учествова-
ти у провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних компетен-
ција, и то: 
1. из области знања – организација и рад државних органа 
Републике Србије, 
2. из области знања и вештина – дигитална писменост и 
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати 
редоследом како је наведено. 

1. Компетенција „организација и рад државних органа 
Републике Србије“ провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора избора из базе питања 
(у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Чачку (www.ca.os.
sud.rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено 
обавестити о резултатима теста након истека времена за њего-
во решавање. 
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци објављени на интернет презентацији Осно-
вног суда у Чачку. Време за израду задатка је један сат. Уколи-

ко неко од кадидата поседује сертификат односно уверење о 
познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен уместо 
тестовне провере. 
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће 
се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора и решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Основног суда у Чачку. 
Време за израду задатка је 45 минута. 
Након провере општих функционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција. 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: У изборном поступку кандидатима ће се проверавати 
четири посебне функционалне компетенције и то: из оквира 
посебних функционалних компетенција за радно место упра-
витељ писарнице провераваће се познавање прописа: Судски 
пословник и Закон о државним службеницима. Компетенција 
познавања прописа: Судски пословник и Закон о државним 
службеницима провераваће се путем теста који ће се састојати 
од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања која је објављена на 
интернет презентацији Основног суда у Чачку (www.ca.os.sud.
rs). Кандидатиће тест радити у писменој форми. Време за изра-
ду теста је један сат. Максималан број бодова на тесту је 15. 
2. Из оквира посебне функционалне компетенције за 
област рада провераваће се: 
- познавање канцеларијског пословања, 
- поседовање знања и вештина за рад на пословном софтверу 
за управљање предметима.

Компетенција познавања канцеларијског пословања и компе-
тенција поседовање знања и вештина за рад на пословном 
софтверу за управљање предметима провераваће се усменим 
путем, што подравумева разговор са кандидатом где кандидат 
у усменом облику даје предлог решења одређеног задатка који 
је типичан за ибављање послова на радном месту управитељ 
писарнице. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а 
време за припрему кандидата је 15 минута. Максималан број 
бодова на тесту је 5. 

Максималан број бодова приликомпровере посебних функцио-
налних компетенција је 20.

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

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Након фазе 
провере посебних функционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и интегритет. 

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, 
а испитивање путем упитника обавиће дипломирани психолог. 

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

Записничар у звању референта
Опис послова: обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад судији, пише по диктату записнике на 
суђењима, позиве за рочингга, одлуке и друга писмена по диктату, 
доставнице и повратнице, даје на експедицију наведена писмена 
и констатује у списима и електронском уписнику њихову експе-
дицију, сачињава списак предмета за рочишта и истиче га, води 
евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима, води рачуна о 
уредности списа, уноси податке предвиђене Судским пословником 
у електронском уписнику, стара се о чувању и преносу података, 
води попис списа, обавља и друге послове по налогу председника 
суда или судије код кога је тренутно распоређен и по налогу шефа 
дактилобироа. У погледу обезбеђења замене одсутног записнича-
ра, поступа по налозима шефа дактилобироа.

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера, најмање две годинае рад-
ног искуства у струци, положен испит за дактилографа 1А или 
1В класе, положен државни стручни испит и и потребне компе-
тенције за ово радно место

ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, потом посебне функционалне и 
након тога понашајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, а укупан број бодова 
који се могу доделити кандидату је 60 Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетенције не могу учествова-
ти у провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних компе-
тенција и то: 
1. из области знања – организација и рад државних органа 
Републике Србије, 
2. из области знања и вештина – дигитална писменост, и 
3. из области знања и вештина – пословна комуникација

Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати 
редоследом како је наведено. 

1. Компетенција „организација и рад државних органа 
Републике Србије“ провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора избора из базе питања 
(у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Чачку (www.ca.os.
sud.rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено 
обавестити о резултатима теста након истека времена за њего-
во решавање. 
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци објављени на интернет презентацији Осно-
вног суда у Чачку. Време за израду задатка је један сат. Уколи-
ко неко од кадидата поседује сертификат, односно уверење о 
познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен уместо 
тестовне провере. 
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће 
се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора и решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Основног суда у Чачку. 
Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих функционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција. 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕН-
ЦИЈА: У изборном поступку кандидатима ће се проверавати 
четири посебне функционалне компетенције и то: 
1. из оквира посебних функционалних компетенција 
за радно место управитер писарнице провераваће се 
познавање прописа: Судски пословник и Закон о државним 
службеницима.

Компетенција познавања прописа: Судски пословник и 
Закон о државним службеницима провераваће се путем теста 
који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презентацији Основног суда у 
Чачку (www.ca.os.sud.rs). Кандидатиће тест радити у писменој 
форми. Време за израду теста је један сат. Максималан број 
бодова на тесту је 15. 

2. Из оквира посебне функционалне компетенције за 
област рада провераваће се: 
- поседовање вештине куцања,
- поседовање знања и вештина припреме материјала и вођења 
записника.

Компетенција поседовање вештине куцања провераваће се 
практичним радом на рачунару тако што ће члан Комисије 
гласно диктирати судску одлуку коју ће кандидат куцати на 
рачунару. Сви кандидати ће радити исту судску одлуку, а вре-
ме за проверу је 10 минута. Компетенција поседовање знања 
и вештина припреме материјала и вођење записника прове-
раваће се усменим путем, што подразумева разговор са кан-
дидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења 
одређеног задатка који је типичан за обављање послова на 
радном месту записничар. Свим кандидатима ће се поставити 
исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута. Мак-
сималан број бодова на тесту је 5.

Максималан број бодова приликом провере посебних функцио-
налних компетенција је 20.

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

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Након фазе 
провере посебних функционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и интегритет. 

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, 
а испитивање путем упитника обавиће дипломирани психолог. 

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

 Администрација и управа
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III Општи услови за рад на свим радним местима про-
писани чл. 45 Закона о државним службеницима: да је 
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци. 

IV Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; диплома или 
уверења којим се потврђује стручна спрема; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, угово-
ри и други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
уверење издато од стране суда да се против кандидата не 
води кривични поступак (не старије од шест месеци); потвр-
ду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа издате од стране државног органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу; уверење о положеном 
правосудном испиту за радно место судијског помоћника – 
вишег судијског сарадника; уверење о положеном испиту за 
дактилографа 1А или 1В класе, за радно место записничара. 
Државни службеник који се пријављује на конкурс подноси 
решење о распоређивању или премештају на радно место у 
коме ради или решење да је нераспоређен, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених. Сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од 
стране јавног бележника.

НАПОМЕНА: Сходно члану 64 Закона о државним службени-
цима за кандидата који први пут заснива радни однос у држав-
ном органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци. 
Положен државни стручни испит није услов нити предност за 
заснивање радног односа. 

V Место рада за сва радна места: Место рада за сва радна 
места је Основни суд у Чачку, Цара Душана 8/1, 32102 Чачак.

VI Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија именова-
на одлуком председника Основног суда у Чачку. Тест и зада-
ци којима се проверавају опште функционалне компетенције 
биће исти за све кандидате без обзира за које радно место су 
поднели пријаве. 

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је 
доступан на интернет презентацији Основног суда у Чачку 
www.ca.os.sud.rs.

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 спро-
води изборни поступак. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од дана пријема оријаве, достављањем наве-
деног податка на начин који је у пријави означен за доставу 
обавештења. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу 
Основни суд у Чачку, 32102 Чачак, Цара Душана 8/1, 
са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање извршилачког 
радног места (навести радно место за које се подноси пријава), 
а могу се предати и на пријемном одељењу Основног суда у 
Чачку. На полеђини коверте навести име и презиме.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Милица Чакаревић, секретар Основног суда у Чач-
ку, контакт телефон: 032/324-117.

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

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

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази биће одбачене. Сагласно члану 9 Закона 

о државним службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма доступна сва радна места и да се избор кандидата врши 
на основу провере компетенција. Интерни конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована одлуком председника Основног 
суда у Чачку. Основни суд у Чачку не врши дискриминацију по 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етичког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квали-
тету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. 
Сви изрази и појмови који су у огласу изражени у граматичком 
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Основног суда у Чачку https//www.ca.os.sud.rs и на огласној 
табли Основног суда у Чачку, на порталу е-Управа, и на интер-
нет презентацији и периодичном издању Нациомалне службе 
за запошљавање. Образац пријаве на конкурс, за сва радна 
места, може се преузети на званичној интернет презентацији 
Основног суда у Чачку www.ca.os.sud.rs

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
37220 Брус

тел. 037/3826-081

Виши тужилачки сарадник
уподобљено звању самосталног саветника

Опис послова: виши тужилачки сарадник помаже јавном 
тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску 
праксу, израђује тужилачке акте, узима на записник кривич-
не пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима 
процесне радње, врши под надзором и по упутствима јавног 
тужиоца односно заменика јавног тужиоца послове предвиђе-
не законом и другим прописима.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит, најмање две године радног иску-
ства у струци и потребне компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак се спроводи 
из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју 
са Комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција: 
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (про-
вера ће се вршити путем писаног теста), 
- дигитална писменост (провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ – сертификат о позна-
вања у рада на рачунару), 
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симу-
лацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
пентенције „дигитална писменост”, ако кандитат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост”, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу Рад на рачунару) достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи тес-
товне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи 
на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Брусу 
(https://br.os.jt.rs).

2. Провера посебних функционалних компетеција: 
Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционалних компетеција, 
врши се провера посебних функционалних компетеција за радно 
место виши тужилачки сарадник, звање самостални саветник: 
- Посебна функцонална компетенција у области рада управа у 
јавном тужилаштву – познавање прописа релевантних за упра-
ву у јавном тужилаштву – Закона о јавном тужилаштву, Пра-
вилника о управи у јавним тужилаштвима и Закона о државним 
службеницима (провера ће се вршити писаним путем – тестом 
и усменим путем).
- Посебна функционална компетенција у области рада управа у 
јавном тужилаштву – познавање материјалних и процесних про-
писа релевантних за надлежност јавног тужилаштва – Законика 
о кривичном поступку и Кривичног законика РС (провера ће се 
вршити писаним путем – тестом и усменим путем).
- Посебна функционална компетенција за радно место тужи-
лачки помоћник – поседовање знања и вештина за израду 
нацрта јавнотужилачких одлука и других аката, вештине изра-

да нацрта правних ставова (провера ће се вршити усменим 
путем – разговором са кандидатима).
- Посебна функционална компетенција за радно место виши 
тужилачки сарадник – управљање преткривичним поступком, 
вештине заступања на главном претресу у кривичном и другим 
поступцима пред надлежним судом (провера ће се вршити усме-
ним путем – разговором са кандидатима).

3. Провера понашајних компентенција: Понашајне ком-
пентенције су: управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата рада, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет (проверу вршиће дипло-
мирани психолог или обучени процењивач на основу интервјуа 
базираног на компетенцијама).

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

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Брусу, Мике Ђорђевића 
бб, 37220 Брус.

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време.

Општи услови за запослење: да је учесник конкурса 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има пропи-
сану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног односа; 
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: 
Пријава за јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве који је 
доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва 
у Брусу (https://br.os.jt.rs) или у штампаној верзији у писарни-
ци Основног јавног тужилаштва у Брусу, Мике Ђорђевића бб, 
канцеларија број 19. Образац пријаве мора бити својеручно 
потписан; образац пријаве на конкурс садржи: податке о кон-
курсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску 
адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве 
који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада 
на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едука-
ције, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о 
припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у државним органима.

Пријава на јавни конкурс се може поднети путем поште 
или непосредно на адресу: Основно јавно тужилаштво у Бру-
су, Мике Ђорђевића бб, 37220 Брус, канцеларија број 19. Прили-
ком пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три 
дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

Датум и место провера компетенција учесника конкур-
са у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс, 
спровешће се изборни поступак о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (адресе, бројеви телефона или 
имејл-адресе) које су навели у пријави. Провера свих компетен-
ција обавиће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Брусу, Мике Ђорђевића бб. Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка, обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Докази које прилажу кандитати који су успешно про-
шли фазе изборног поступка пре интервјуа са Коми-
сијом: биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству, оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска упра-
ва, 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 ради-
ли у државном органу), оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за радно место, оверена фотокопија 
уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или ове-
рена 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), сертифи-
кат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико 
поседује исте).

Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницима о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама.

 Администрација и управа
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Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу Изјава у Обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. Кандидати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа са Комисијом позваће се 
да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења 
приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу 
наведену у огласу. Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, односно општинским управама као 
поверени послови).

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању Националне службе за запошља-
вање „Послови”.

Датум оглашавања на огласној табли и на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Брусу: https://br.os.jt.rs је 
15.12.2021. године, а последњи дан рока за подношење прија-
ве је 31.12.2021. године.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: 
Основно јавно тужилаштво у Брусу, Мике Ђорђевића бб, 37220 
Брус, са назнаком „За јавни конкурс”.

Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају усло-
ве за запослење на радном месту и међу којима се спроводи 
изборни поступак, објављује се на интернет презентацији овог 
тужилаштва, према шифрама њихове пријаве. Кандидате који 
успешно заврше писмену проверу општих функционалних ком-
петенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту 
провере посебних функционалних компетеција, а потом и о вре-
мену и месту провере понашајних компетенција и на крају оба-
вити интервју са кандитатом.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу је: Јаковљевић Ненад, административно-технички 
секретар, број телефона: 037/3826-081.

Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног тумача. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене закључком Комисије. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу пробном раду 
у трајању од шест месеци. Обавештавају се учесници јавног 
конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
руководилац управе у Основном јавном тужилаштву у Брусу.

Овај конкурс се објављује на огласној табли, интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Брусу: https://br.os.jt.rs, 
на порталу е-Управе, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.

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

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
ЛЕБАНЕ

Лебане, Цара Душана 118
тел. 064/6429-426

I Орган у коме се радно место попуњава: Основно јавно 
тужилаштво у Лебану, Цара Душана 118.

II Радно место које се попуњава: 

Записничар у звању референт
Опис послова: По годишњем распореду послова обавља 
све дактилографске послове у предметима додељеним у рад 
тужиоцу код кога је распоређен, пише записнике, води унос 
текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис тек-
стова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са 
корисницима услуга, коригује унете податке, стара се о савре-
меном обликовању текста, припрема и штампа завршене мате-
ријале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању 
и преносу података, доступности материјала, исправности 
биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију 
штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, 
ради и друге послове по налогу јавног тужиоца. 

Услови: III или IV степен средње школске спреме, друштвеног, 
природног или техничког смера, најмање једна година радног 
искуства у струци, положен испит за дактилографа 1-а класе, и 
потребне компетенције за ово радно место.

III Mесто рада: Лебанe.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни 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.

Провера компетенција подразумева: 

1. Проверу општих функционалних компетенција: 
свим кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције и то: 
- организација и рад државних органа Републике Србије - про-
вераваће се путем писаног теста, 
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару), 
- пословна комуникација - провераваће се путем писане симу-
лације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Лебану: 
https://lb.os.jt.rs. Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција.

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у 
изборном поступку су: 
- административни послови (писани тест), 
- релевантни прописи из делокруга органа Закона о државним 
службеницима, Правилника о управи у јавним тужилаштвима 
(писани тест), и
- познавање подзаконских аката, интерних процедура и других 
аката органа битних за обављање послова радног места запис-
ничар, (разговор са кандидатом).

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

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције: управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет – провераваће се писаним путем или 
интервјуом са дипломираним психологом. 

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 тужилашт-
ва https://lb.os.jt.rs.

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

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – листу „Послови”. Адреса на коју се подноси 
пријава за радно место: Основно јавно тужилаштво у Лебану, 
Цара Душана 118. 

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Основног јавног 
тужилаштва у Лебану: https://lb.os.jt.rs или у штампаној вер-
зији у Писарници Основног јавног тужилаштва у Лебану, Цара 
Душана 118, канцеларија бр. 37.

Образац пријаве мора бити својеручно потписан. Образац 
пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне подат-
ке, адресу становања, телефон, адресу електронске поште, 
образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податке о знању рада 
на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едука-
ције, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву 
о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја 
за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају 
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

VII Остали докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; 
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак, 
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци, 
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа издата од стра-
не државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у 
радном односу (само за кандидате који су радили у државном 
органу); 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверење 
којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима 
за радно место; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
(потврде, решење, и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство); 
- други докази о стеченим знањима и вештинама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16), прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евнденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама по којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

Основно јавно тужилаштво ће прибавити доказе о чињени-
цама о којима се води службена евиденција изузев уколико 
наведене доказе кандидат сам достави а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кан-
дидат попуни изјаву, која представља саставни део образца 
пријаве на конкурс за радно место којом се опредељује за јед-
ну од две могућности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора 
бити оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но 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 општин-
ским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати. Сви докази прилажу се 
на српском језику, односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језнк и оверени од стране овлашће-
ног судског тумача.

VIII Рок за подношењс осталих 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 наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

 Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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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, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступ-
ка. Докази се достављају на адресу Основно јавно тужилаштво у 
Лебану, Цара Душана 118, са назнаком: „Јавни конкурс за попуну 
радног места записничар“.

IX Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкур-
су, на основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести почев од истека рока 
за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у 
својим пријавама. Провере општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у Основном јавном тужи-
лаштву у Лебану, Цара Душана 118, док ће се провера понашај-
них компетенција обавити од стране дипломираног психолога, 
путем упитника у просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Лебану, Цара Душана 118. Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адре-
се), које наведу у својим пријавама.

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

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

XII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Стевановић Милош, заменик јавног тужиоца тел. 064/6429-426.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на адресу Основ-
но јавно тужилаштво у Лебану, Цара Душана 118, са назнаком: 
„Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места запис-
ничар” или непосредно предаје у седишту Основног јавног 
тужилаштва у Лебану, Цара Душана 118. Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу 
којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интер-
нет презентацији овог тужилаштва, према шифрама њихове 
пријаве.

НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Лебану: 
https://lb.os.jt.rs, на порталу е-Управе, на интернет презента-
цији и у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кан-
дидати који су освојили један бод у провери одређене компе-
тенције искључују се из даљег изборног поступка. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду од 6 месеци. Свака фаза изборног поступ-
ка у селекцији кандидата биће елиминациона. Информације о 
материјалима за припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Лебану https://lb.os.jt.rs.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се докумен-
тација враћати искључиво на писани захтев учесника. Јавни 
конкурс спроводи комисија коју је именовала Руководилац 
Основног јавног тужилаштву у Лебану. Изборни поступак ће 
бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидите-
та. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, име-
ницс, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Образац пријаве на конкурс биће објављен на интернет стра-
ници тужилаштва.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 16

Тужилачки помоћник у звању тужилачки 
сарадник уподобљено звању саветник

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног 
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте, 
узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађа-
на, самостално предузима процесне радње, врши под надзо-
ром и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит и потребне компетен-
ције за ово радно место

Записничар у звању референт
2 извршиоца

Опис послова: Обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад јавном тужиоцу код кога је распо-
ређен, куца записнике и све остале диктате по налогу јавног 
тужиоца, сређује списе по одредбама Правилника о управи у 
јавним тужилаштвима и обавља потребне техничке послове 
у вези са предистражним и истражним поступком, поступа по 
наредбама са записника, води рачуна о уредности списа и води 
попис списа, по налогу шефа дактилобироа обавља и посло-
ве дактилографа у дактилобироу, стара се о чувању и преносу 
података, доступности материјала, исправности биротехнич-
ке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и дру-
гог потрошног материјала, обавља и друге послове по налогу 
тужиоца.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког 
смера у трајању од три или четири године, најмање две годи-
не радног искуства у струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за дактилографа 1-а класе и потребне компе-
тенције за ово радно место.

ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Лесковцу, Косте 
Стаменковић 16.

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

1. Провера општих функционалних компетенција: 
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције и то: 
- организација и рад државних органа Републике Србије - про-
вераваће се путем писаног теста;
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем писане симу-
лације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „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 тес-
тирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је прило-
жен и кандидата ослободи тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи 
на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у 
Лесковцу http://www.le.os.jt.rs/.

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетенција.

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

За радно место тужилачки помоћник: 
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада Управа у јавном тужилаштву – познавање материјалних 
и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужи-
лаштва, познавање прописа релевантних за управу у јавном 
тужилаштву, познавање потврђених међународних уговора и 
општеприхваћених правила међународног права (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 може 
бити дуже од пола сата.
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада 
Студијско-аналитички послови - прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информације (провера ће се 
вршити писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кан-
дидатом). Време израде писаног задатка не може бити дуже од 
једног сата а време за припрему усменог задатка не може бити 
дуже од пола сата.
• Посебна функционална компетенција за радно место тужи-
лачки помоћник: поседовање знања и вештина за израду нацр-
та тужилачких одлука и других акта, израда нацрта правних 
ставова, вештине заступања на главном претресу у кривич-
ном и другим поступцима пред надлежним судовима, вештине 

управљања преткривичним поступком (провера ће се вршити 
писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кандида-
том). Време израде писаног задатка не може бити дуже од јед-
ног сата а време за припрему усменог задатка не може бити 
дуже од пола сата.

За радно место записничар: 
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада Административни послови – канцеларијско половање, 
припрема материјала и вођење записника (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 може 
бити дуже од пола сата.
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада Дактилобиро – познавање прописа релевантиних за 
надлежност и организацију јавног тужилаштва (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 може 
бити дуже од пола сата; положен испит за дактилографа I кла-
се (провера ће се вршити увидом у сертификат)
• Посебна функционална компетенција за радно место запис-
ничар – релевантни прописи из делокруга радног места Пра-
вилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним 
службеницима, релевантни прописи из делокруга радног места 
познавање подзаконских аката, интерних процедура и других 
аката органа релевантиних за обављање послова радног мес-
та записничара (провера ће се вршити писаним путем - тест и 
усменим путем - разговор са кандидатом). Време израде писа-
ног задатка не може бити дуже од једног сата а време за при-
прему усменог задатка не може бити дуже од пола сата.

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

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет) провераваће се од стране дипломираног 
психолога на основу интервјуа базираног на основу компетен-
ција и упитника.

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.

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

Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од 
три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас 
по предметном конкурсу. База питања биће објављена на 
интернет страници тужилаштва http://www.le.os.jt.rs.

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве за 
одређено радно место који је доступан на интернет презентацији 
Основног јавног тужилажтва у Лесковцу http: //www.le.os.jt.rs/ 
или у штампаној верзији у Писарници тужилаштва у Лесковцу, 
Косте Стаменковић 16, канцеларија бр. 40.

Образац пријаве мора бити својеручно потписан. Образац 
пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне подат-
ке, адресу становања, телефон, адресу електронске поште, 
образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податке о знању рада 
на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едука-
ције, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву 
о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја 
за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају 
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

Остали докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверење којом се потврђује стручна 
спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испи-
ту / уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима. Кандидат без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима прима се у радни однос под 
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условом да тај испит положи до окончања пробног рада; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, 
решење, и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у 
радном односу; оригинал уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Минис-
тарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 
месеци); други докази о стеченим знањима и вештинама.

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

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС” бр. 18/16), прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евнденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама по којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту 
/ уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 
држаним органима и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Основно јавно тужилаштво ће прибавити доказе о чињеницама 
о којима се води службена евиденција изузев уколико наведе-
не доказе кандидат сам достави а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

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

За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора 
бити оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним калцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Фотокопије докумената које 
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Сви 
докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на српски језик и ове-
рени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом 
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству 
мора бити нострификована.

Рок за подношење осталих 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 наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Основно јавно тужи-
лаштво у Лесковцу, Косте Стаменковић 16, са назнаком „Јавни 
конкурс за попуну извршилачког радног места” и назив радног 
места.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса 
у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од истека рока за подношење 
пријава, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провере свих компетенција и интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, Косте 
Стаменковић 16. Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим 
пријавама.

Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкур-
са 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.

Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређе-
но време.

Лица задужена за давање обавештења о конкурсу, у 
периоду од 12 до 15 часова: Маринковић Цветковић Миле-
на, тужилачки помоћник тел. 016/251-792 и Влајић Милена 
тужилачки помоћник тел. 016/235-761.

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве 
на конкурс: Основно јавно тужилаштво у Лесковцу, Косте 
Стаменковић 16, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извр-
шилачког радног места”, навести назив радног места за које се 
пријава подноси, или непосредно предаје у седишту Основног 
јавног тужилаштва у Лесковцу, Косте Стаменковић 16, канце-
ларија број 41.

Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, 
објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, пре-
ма шифрама њихове пријаве.

НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Лесковцу 
http://www.le.os.jt.rs, на порталу е-Управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговремене, недопуш-
шене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Кандидати који су освојили 
један бод у провери одређене компетенције искључују се из 
даљег изборног поступка.

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 орга-
нима примају се у радни однос под условом да тај испит положе 
до окочнања пробног рада. Кандидати са положеним држав-
ним стручним испитом за рад у државним органима немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита. Свака фаза изборног поступ-
ка у селекцији кандидата биће елиминациона.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Основног јавног тужилаштва у Лесковцу http://www.le.os.
jt.rs/. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника. Јав-
ни конкурс спроводи комисија коју је именовао јавни тужилац у 
Основном јавном тужилаштву у Лесковцу.

Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квали-
тету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

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

ПРОКУПЉЕ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРОКУПЉУ
18400 Прокупље, Таткова 2

тел. 027/329-552

Радно место на извршним предметима 
звање: референт

Опис послова: Води уписнике предмета за извршење и спро-
води сва извршења решења судија, води књигу одузетих пред-
мета прекршаја, врши доставу одлука, жалби и других писме-
на по извршним предметима. Свакодневно прегледа рокове 
и предмете који се налазе у евиденцији и поступа по налогу 
судије. Одговара за ажурност предмета.Извршава правнос-
нажна решења. Стара се о наплати новчаних казни и трош-
кова прекршајног поступка и извршењу казни затвора и стара 
се о извршењу заштитних мера. Предузима мере за принудну 
наплату новчаних казни. Даје обавештења на основу података 
из уписника списа. Обавља и друге послове по налогу управи-
теља писарнице и председника суда. 

Услови: IV степен стручне спреме, друштвеног природног или 
техничког смера, положен државни стручни испит, најмање 
две године радног искусва у струци и потребне компетенције 
за рад на овом радном месту.

Место рада: седиште Прекршајног суда у Прокупљу, Татко-
ва 2.

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

1. Провера општих функционалних компетенција: 
- организација и рад државних органа Републике Србије (про-
вера ће се вршити писаним путем - тест), 
- дигитална писменост провера ће се вршити решавањем 

задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару), 
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем 
- тест). 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције дигитална писменост, ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенција дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет презентацији Прекршајног суда у Прокупљу 
у менију „провера компетенција“. Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функциониналних компетенција 
међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних комептенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција. 

2. Провера посебних функционлних компетенција: 
Посебне функционалне компетенције у области рада су: адми-
нистравни послови: познавање канцеларијског пословања, 
познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и 
ажурирања података у базама података, израда потврда и уве-
рења о којима се води службена евиденција, методе вођења 
интерних и доставних књига. 

Посебне функционалне компетенције из области рада. Послови 
извршења: познавање материјалних и процесних прописа реле-
вантних за надлежност суда, знање и вештина потребне за приме-
ну материјалних и процесних прописа из области извршења, посе-
довање вештине комуникације и решавање спорних ситуација у 
поступцима принудног извршења. 

Посебне функционалне компетенције за одређено 
радно место: познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку Закон о државним службеницима 
и Закон о извршењу и обезбеђењу; познавање подзаконских 
аката, интерних процедура и других аката органа релеваннт-
них за обављање послова радног места судског извршитеља, 
познавање прописа којим се уређују употрба печата и штам-
биља. 

3. Након провере општих и посебних функционал-
них компетенција спровешће се провера понашајних 
компетенција: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет - провераваће се писаним 
путем - упутник. 

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

5. Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања. 

6. Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у 
Прокупљу. 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 обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења. 

7. Остали докази који прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са конкурсном комисијом: биографија са наводима о 
досадашњем радном искуству, оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе, којим се потврђује стручна 
спрема, оригинал или оверена фотокопија о положеном држав-
ном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци, оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног односа издата 
од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу, оригинал уверења да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране 
МУП Републике Србије не старије од шест месеци), други докази 
о стеченим знањима и вештинама. Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. 

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чиње-
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ницама 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. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција. За све доказе који се при-
лажу у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код Јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама. 

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 рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку, односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на наведену адресу Прекршајног суда у 
Прокупљу. Датум и место провере компетенција кандидата у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података 
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 15.01.2022. године, о чему ће кандида-
ти бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у 
својим пријавама. Провера општих, посебних функционалних и 
понашајних компетенција и интервју са конкурсном комисијом, 
обавиће се у седишту Прекршајног суда у Прокупљу, ул.Татко-
ва бр. 2. Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или емаил адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве. 

Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкур-
са 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. 

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу 
у периоду од 10-13 часова: судија Златица Северовић, 
063/413-563. 

Пријава на конкурс шаље се на горе наведену адресу са назна-
ком Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места - радно 
место на извршним предметима у звању референт или непо-
средно предајом у писарници суда. 

Напомене: Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Прекршајног суда у Прокупљу, на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције искључују се из даље изборног поступка. Канди-
дати који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од шест месеци. Изборни поступак ће 
бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидите-
та. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, име-
нице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. Државни службеник који се пријављује на 
конкурс, уместо уверења о држављанств у и извода из МКР, 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

                        Трговина и услуге

„MOVIE KITCHEN CATERING“ DOO
Врчин, 1. маја 11
тел. 064/3344-750

e-mail: movie.kitchen@yahoo.com

Помоћни радник у кухињи
20 извршилаца

УСЛОВИ: I степен, основна школа.

DOO „HRAST S&S 2000“
17540 Босилеград, Индустријска бб

тел. 069/635-014
e-mail: hrastnamestaj@gmail.com

Менаџер велепродаје намештаја
на одређено време

УСЛОВИ: менаџер, правник или економиста са завршеним 
VII/1, VI/2 или VI/1 степеном стручне спреме; знање енглеског 
језика; возачка дозвола Б категорије; са радним искуством од 
најмање пет година, пожељно у велепродаји намештаја; рад 
ван просторија послодавца и теренски рад. Рок за пријаву на 
оглас је до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
могу своје радне биографије да доставе послодавцу на e-mail: 
hrastnamestaj@gmail.com, као и да се јаве послодавцу на теле-
фон: 069/635-014.

“ВЕРОПУЛОС” ДОО
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 86а

Продавац на деликатесу
на одређено време до 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно радно искуство. 
Пријаве слати на e-mail: konkurs@veropoulos.rs, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

„BRIO INTERNATIONAL“ DOO
11000 Београд

Др Александра Костића 15а
тел. 011/2682-536

e-mail: office@marklaw.rs

Комерцијални техничар
на одређено време

Опис посла: продаја аеро-наутичких делова.

УСЛОВИ: лице са IV, VI/1, VII/1 степеном стручне спреме, комер-
цијални техничар; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик – средњи ниво. 
Трајање конкуса до 18.02.2022. године. Пријаве на конкурс 
послати на имејл.

АДВОКАТ МИЛОШ Р. МАРКОВИЋ
11000 Београд

тел. 011/2682-536
e-mail: milos.markovic@marklaw.rs

Приправник волонтер
на одређено време

УСЛОВИ: лице са завршеним VII/1 степеном стручне спреме, 
дипломирани правник; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик – средњи ниво. 
Трајање конкурса: до 10.01.2022. године. Пријаве на конкурс 
послати на имејл.

СТАРЛИ 021
21000 Нови Сад

e-mail: cimbal.danica@gmail.com

Оперативни организатор у забавном 
парку

3 извршиоца

Опис посла: рад у забавном парку, анимација, чување деце. 

Пријава кандидата на e-mail: cimbal.danica @gmail.com.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОСЛОВА ИНСТИТУТА 

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21208 Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана 4

Радник обезбеђења
на одређено време 1 месец

3 извршиоца

Рад у сменама, обезбеђен превоз. Пријаве кандидата на кон-
такт телефон: 021/4805-907.

„PIXEL NETWORK“ DOO
21000 Нови Сад, Железничка 35

Инсталатер система техничке заштите
пробни рад

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, енглески језик – 
средњи ниво. Теренски рад. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 069/5548-054.

“GBP SAFE CHOICE” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10д
тел. 063/201-330

Службеник обезбеђења без ношења 
оружја

20 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању, возач-
ка дозвола Б категорије, пожељно познавање рада на рачунару, 
пожељна лиценца. Пријаве слати на имејл: miodrag.gruborovic@
gbp.rs, у року од 10 дана од дана објављивања огласа.

ПД „ТРГОВИНА“ КУМ
18000 Ниш, Габровачка река 66
e-mail: kumtrgovina@gmail.com

Трговац
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; 
познавање рада на рачунару. Јављање кандидата на бр. теле-
фона: 018/274-980 и 060/274-9810. Рок за пријаву: 31.12.2021. 
године.

БК “АЛЕКСАНДАР КОНСАЛТИНГ”
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: sonja.andrasic@autokucaalfa.com

Дипломирани правник
Опис посла: рад на правним пословима и пословима око изда-
вања регистарских налепница.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник. 
Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на горе 
наведену имејл-адресу. Контакт телефон 024/555-500. Рок за 
пријављивање је 12.01.2022. године.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“ ЗЛАТИБОР
Златибор, Златибор бб.

тел. 064/8459-006
e-mail: zeljko.mrkonja@palisad.rs

Сарадник у продаји и маркетингу
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без обзира на обра-
зовни профили, пожељно радно искуство на истим или слич-
ним пословима, високо развијене организационе и аналитичке 
способности, познавање енглеског језика, средњи ниво, знање 
рада на рачунару. Јављање кандидата на контакт телефон: 
064/8459-006, достављање радних биографија на увид: zeljko.
mrkonja@palisad.rs.

Рецепционер
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без обзира на обра-
зовни профили, пожељно радно искуство на истим или слич-
ним пословима, високо развијене организационе и аналитичке 
способности, познавање енглеског језика, средњи ниво, знање 
рада на рачунару. Јављање кандидата на контакт телефон: 
064/8459-006, достављање радних биографија на увид: zeljko.
mrkonja@palisad.rs.

 Администрација и управа / Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ“
18330 Бабушница

Ивице Миладиновића 2

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника и запослених са хитном 
медицинском помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком здравственом заштитом, на 
одређено време до 31.03.2022. године због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе, 
6 месеци рада у звању доктора медицине.

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

у Служби за здравствену заштиту одраслих 
становника и запослених са хитном 

медицинском помоћи, кућним лечењем и 
стоматолошком здравственом заштитом, на 
одређено време до 31.03.2022. године због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. Посебни 
услови: завршена средња медицинска школа општег смера, 
положен стручни испит, лиценца, 6 месеци рада у звању меди-
цинске сестре – техничара, возачка дозвола Б категорије.

Спремач/спремачица
у Служби за правне, економско-финансијске, 

техничке и друге сличне послове, на одређено 
време до 31.03.2022. године због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. Посебни 
услови: основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: 
кратку биографију, фотокопију или очитану биометријску лич-
ну карту, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме), диплому о стеченој стручној спреми, уве-
рење о положеном стручном испиту (за радна места за која се 
захтева положени стручни испит), лиценцу (за радна места за 
која се захтева лиценца), доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице, уговора о раду или потврде о раду или другом 
виду ангажовања (за радна места за која се захтева овај услов), 
фотокопију возачке дозволе (за радна места за која се захтева 
овај услов). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Доку-
ментацију доставити у овереним фотокопијама. Достављена 
документација се не враћа. Рок за пријављивање на оглас је 
8 дана од дана објављивања у листа “Послови”. Оглас ће бити 
објављен и на огласној табли и интернет презентацији посло-
давца, и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Пријаве се могу доставити лично или слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас ____ (навести радно 
место за које се конкурише)“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
“БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Помоћни радник
у Одсеку исхране, на одређено време због 

повећаног обима посла на период до 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно искуство у стационар-
ним здравственим установама на истим или сличним посло-
вима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
основној школи – II степен стручне спреме (са просечном оце-
ном); потврду издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту 
(уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом и 
контакт телефоном. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
расписивања огласа у листу „Послови”. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Канди-
дати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Службе за анестезију 
и реаниматологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни 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 организа-
цији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или ове-
реној копији, следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; сведочанства за сваки завршен 
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 уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад 
– лиценцу коју је издала надлежна комора или решење о упису 
у комору. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у одлуци о избору кандидата, са 
њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког 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 кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на горенаведену 
адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до 31.03.2022. године, 

због повећаног обима посла, у Служби опште 
медицине

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до повратка привремено 

одсутног радника, у Служби опште медицине

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијима, 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 за рад; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Заинтересовани кандидати подно-
се документа у оригиналу или оверене копије, не старије од 6 
месеци, и то: пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем 
телефона; диплому о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу или 
решење о упису у одговарајућу комору; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена кандидата); уверење о држављанству 
РС; фотокопију личне карте или очитану личну карту; прили-
ком заснивања радног односа кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа 
биће позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. По завршет-
ку огласа предата документа се неће враћати кандидатима. 
Контакт телефон: 034/323-087. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виша медицинска сестра – техничар 
бабица у породилишту

на одређено време због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: више образовање – струковна медицинска сес-
тра – бабица, на студијима првог степена (основне струковне/
академске студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, струч-
ни испит; лиценца и решење о упису у комору; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном 
оценом током школовања, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о 
упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат 
има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о рад-
ном искуству), оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио пре-
зиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, 
копију / очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без ограничења за 
рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да дос-
тави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о избору кандида-
та. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затворе-
ним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у 
Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаго-
времене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање при избору кандидата. Јавни огласа се објављује и 
на интернет страници Министарства здравља, огласној табли и 
сајту ОБ Петровац на Млави. 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И 
ПСИХИЈАТРИЈУ

ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др. Суботића 6а

тел. 011/2658-355
e-mail: npk.zmaj@gmail.com

Психолог у одељењу здравствених 
сарадника и пратећих делатности

у Поликлиничкој служби, на одређено време 
до 3 месеца, због повећаног обима посла

Опис послова: Самостално решава проблеме из области психо-
дијагностике развојног доба. Суделује у тимском раду. Ради све 
послове из домена своје струке. Учествује у научно-истражи-
вачком раду из своје области. Спроводи доктринарне ставове 
Клинике. Ради и друге послове по налогу. 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: високо образовање из области психологије: 
на основним студијама и студијама другог степена (мастер 
академске студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да није осуђиван; да се против кандидата не води кривични 
поступак и да није подигнута оптужница нити покренута истра-
га; здравствена способност за обављање послова радног места 
утврђена од стране надлежног здравственог органа. 

ОСТАЛО: Сви кандидати су дужни да уз пријаву на јавни оглас 
приложе: кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, кон-
такт телефоном и имејл-адресом и следећу документацију у 
неовереним фотокопијама: диплому(е) (уверење/а) о стеченом 
високом образовању из области психологије: на основним сту-
дијама и студијама другог степена (мастер академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; читач личне кар-
те или фотокопију личне карте; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трајни 
документ); извод из матичне књиге венчаних (ако су дипло-
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ме или уверења издати на презиме које је кандидат проме-
нио приликом склапања брака, под условом да та чињеница 
није назначена у изводу из матичне књиге рођених – трајни 
документ); уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 
6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута 
истрага (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања јавног огласа у огласним новина-
ма „Послови“. Јавни оглас ће бити објављен и на огласној таб-
ли Клинике, интернет презентацији Клинике, веб-сајту Минис-
тарства здравља РС. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос психолога 
на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању до 
3 (три) месеца“ или лично доставити у Одељење за правне, 
кадровске, опште и техничке послове Клинике. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Прија-
вом на јавни 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 правне, кадровске, опште и тех-
ничке послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који су доставили благовреме-
не и уредне пријаве на јавни оглас могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена 
у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.). Кандидати ће о избору бити 
обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Приликом заснивања радног одно-
са изабрани кандидат је дужан да достави: 1) у оригиналу или 
овереном препису (овера код јавног бележника): диплому (е) 
(уверење/а) о стеченом високом образовању из области психо-
логије: на основним студијама и студијама другог степена (мас-
тер академске студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; очитану личну карту или фотокопију личне карте; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (трајни документ); извод из матичне књиге вен-
чаних (ако су дипломе или уверења издати на презиме које је 
кандидат променио приликом склапања брака, под условом да 
та чињеница није назначена у изводу из матичне књиге рође-
них – трајни документ); уверење да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је 
покренута истрага (не старије од 6 месеци); доказ о извршеном 
здравственом прегледу, у складу са прописима, о поседовању 
здравствене способности за обављање послова радног места 
психолог (не старији од 6 месеци). Пре ступања на рад изабра-
ни кандидат је дужан да достави фотокопију одјаве са претход-
ног осигурања (М образац).

„UNIQA“ НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ 
АДО

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 134г

Лекар
у Мод UNIQA контакт-центру, 

на одређено време до 6 месеци, 
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лекар опште праксе, 
познавање рада на рачунару (MS Office, e-mail), поседовање 
државног испита за лекара. Пријаве слати на e-mail: nina.
lalevic@uniqa.rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор стоматологије специјалиста 
у хирургији – специјалиста оралне 

хирургије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста оралне хирургије, 
стручни испит, положен специјалистички испит, лиценца, нај-
мање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора 
стоматологије. Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и неовереним фотокопијама докумената који-
ма 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. Прија-
вом 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.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Медицинска сестра – техничар
за рад у Одељењу стационара са коронарном 

и цереброваскуларном јединицом, Служба 
интерне медицине са хемодијализом, ОЈ 

Болница

Медицинска сестра – техничар
за рад у Одељењу за хемиотерапију, Служба 

онкологије са палијативним збрињавањем, ОЈ 
Болница

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора да испуњава и услове у погледу стручне спреме/
образовања: завршено средње образовање - средња меди-
цинска школа одговарајућег смера (општег смера); стручни 
испит; лиценца издата од Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Посебни услови: рад у сменама. 
Заинтересовани кандидати уз захтев о испуњености услова 
подносе пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда); уверење да нису осуђивани за кривична дела која их 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из 
полицијске управе или полицијске станице). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“. Одлука 
о избору кандидата биће донете у року од 30 (тридесет) дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумена-
тације. Пријавом на оглас пријављени кандидат даје саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра 
Кладово. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација, које су од важнос-
ти за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку о избору 
кандидата доноси в. д. директора. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ___ (навести 
радно место за које се конкурише)“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ 
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб.

Лабораторијски техничар
на одређено време до 31. марта 2022. године, 

за рад у лабораторији ДЗ Рековац 

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду. Посебни услови су: IV степен стручне 
спреме – средња медицинска школа, образовни профил: 
лабораторијски техничар; положен стручни испит; упис у 
комору МСТС. Као доказе о испуњености услова кандидат 
треба да достави: пријаву на оглас; кратку биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи, смер лабораторијски техничар; оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испиту; очитану 
личну карте, фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме); оверену фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору МСТС; доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда које не сме 
бити старије од 6 месеци); доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице које не сме бити старије од 6 месеци). 
Кандидати са којима буду закључени уговори о раду, дуж-
ни су да пре ступања на рад доставе лекарско уверење. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Дом здравља Рековац. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном 
конкурсном документацијом и који испуњавају услове огла-
са биће позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. 
Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 
30 дана од истека рока за подношење пријава. Пријаве се 
подносе лично радним даном од 7.00-14.00 часова у Правној 
служби Дома здравља Рековац или путем поште на адресу: 
Дом здравља Рековац, Јохана Јоханесона бб, 35260 Рековац, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место лабораторијски техничар”. Непотпуне и небла-

говремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом доку-
ментацијом неће бити разматране. Докази приложени уз 
пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у 
радни однос само на њихов захтев.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар у 
операционој сали

Служба операционог блока са 
стерилизацијом, на одређено време по основу 

замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег 
смера; положен стручни испит; лиценца; најмање 6 (шест) 
месеци радног искуства на пословима медицинске сестре – тех-
ничара.

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара 
у операционом блоку на пословима инструмантара; планира 
и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у 
складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, 
о чему води прописану медицинску документацију; обавља 
медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију 
и контролише узимање лекова; учествује у пријему болесни-
ка, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијен-
та; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне 
функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску 
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за 
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна 
прописани начин; обавља послове из области јавног здравља 
(здравствено васпитање, врши унос података у области здрав-
ствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски 
материјал); фактурише утрошене лекове и медицинска сред-
стба укључујући и уградни материјал; врши припрему опера-
ционе сале за извођење хируршке интервенције или других 
специјалистичких интервенција; врши припрему пацијената за 
извођење хируршке интервенције и учествује у збрињавању 
хитних стања; асистира хирургу при хируршкој интервенцији 
нарочито код компликованих опрација; води бригу о прању, 
дезинфекцији и стерилизацији инструмената, као и бројном 
стању истих након завршене хируршке интервенције; сарађује 
са другим стручним сарадницима; стара се о спровођењу кућ-
ног реда; одговара за средства којима рукује као и за уредност, 
тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада; обавез-
но учествује у примопредаји дужности медицинских сестара; 
обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената 
са којима рукује, и стара се о њиховој исправности; по потреби 
помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у 
оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом; 
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у 
оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом. 
За свој рад непосредно је одговоран главној сестри / техничару 
и руководиоцу организационе јединице.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата траје 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре – техничара 
у операционој сали на одређено време по основу замене – 1 
извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију лиценце; фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о рад-
ном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство о раду, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за које 
се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/8668-640

Спремачица у здравству
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

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

Медицина



   |  Број 965 | 22.12.2021. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs46 

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
„БАЊИЦА“
11000 Београд

Михаила Аврамовића 28

Помоћни радник
у Техничкој служби, на одређено време до 2 

године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно искуство на истим или 
сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној основној школи – II степен стручне спреме 
(са просечном оценом), потврду издату од стране Национал-
не 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); биографију са 
адресом и контакт телефоном.

Возач санитетског возила
пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно искуство у стационар-
ним здравственим установама на истим или сличним послови-
ма; положен возачки испит за возача Б и Ц категорије. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
саобраћајној школи – III степен стручне спреме (са просеч-
ном оценом); потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног испита на пословима 
возача (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лич-
на карта поседује чип); фотокопију возачке дозволе или очи-
тану возачку дозволу; биографију са адресом и контакт теле-
фоном.

Ватрогасац
на одређено време до повратка привремено 
одсутног запосленог, пробни рад три месеца

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно искуство у стационар-
ним здравственим установама на истим или сличним посло-
вима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеној 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 књи-
жице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или 
очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); фото-
копију возачке дозволе или очитану возачку дозволу; биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови”. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом 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.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
тел. 016/245-219

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис посла: представља и заступа завод, дефинише пословну 
политику и пословни план и оранизује и руководи процесом 
рада завода у складу са законом; предузима мере за спро-
вођење пословне политике, плана развоја и програма рада 
и обезбеђивање ресурса; дефинише политику квалитета и 
циљеве који су од нарочитог значаја за успех усвојене стра-
тегије развоја и анализира разлоге одступања планираних и 
реализованих вредности; врши преиспитивање пословања и 
контролу функционисања свих организационих јединица заво-
да у циљу континуираног повећања ефикасности; прати све 
сегменте пословања кроз увид у имплементацију и контролу 
реализације пословно / финансијског плана; одређује кључна 
подручја активности која имају стратешки значај за достизање 
пословних циљеви завода и процењује пословне циљеве који 
имају приоритет за реализацију; врши контролу оптимизације 
људских, техничких, организационих, финансијских и других 
ресурса у заводу; доноси одлуку о дислокацији људских, тех-
ничких, финансијских и других ресурса, а у циљу повећања 
ефикасности и ефективности рада; финансијски план и про-
грам рада завода извршава у складу са законом; одговоран је 
за доношење општих и појединачних аката, одлука, наредби и 
решења за које је овлашћен законом и статутом, извршавање 
одлука, аката и налога законом овлашћених органа и под-
ношење извештаја о раду у складу са законом; доноси акт о 
организацији и систематизацији послова у заводу; доноси план 
стручног усавршавања; спроводи усвојену кадровску полити-

ку, врши контролу реализације планова едукације и стручног 
усавршавања; прати квалитет пружених здравствених услуга 
и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада 
здравствених радника и здравствених сарадника; одлучује о 
правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са 
законом и општим актима; спроводи извршавање судских одлу-
ка, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених 
органа; одобрава превентивне мере развија тимски рад у заво-
ду и креира климу креативног рада; утврђује начин организо-
вања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у 
складу са законом; врши и друге послове предвиђене законом 
и статутом.

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред 
општих услова прописаних законом, испуњава и следеће усло-
ве: да је доктор медицине са завршеном специјализацијом из 
социјалне медицине, епидемиологије, хигијене или микробио-
логије или има високо образовање из области правних, еко-
номских односно организационих наука, на академским мастер 
студијама, у складу са законом којим се уређује високо обра-
зовање, има завршену акредитовану едукацију из области 
здравственог менаџмента – види члан 271 Закона о здравстве-
ној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), има најмање пет 
година радног искуства као руководилац здравствене установе, 
односно руководилац оргтанизационе јединице у здравстве-
ној установи, није осуђивано, односно против којег се не води 
истрага, односно против којег није подигнута оптужница за 
кривично дело утврђено законом којим се уређује организација 
и надлежност државних органа у сузбијању организованог кри-
минала, корупције и других посебно тешких кјривичних дела, 
односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано 
за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци 
или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, 
односно којем није правноснажном судском одлуком изрече-
на мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој уста-
нови, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно 
лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно 
забрана вршења позива, делатности и дужности због које не 
може обављати дужност директора, није члан органа политич-
ке странке, развијена комуникацијска, презентацијска и орга-
низацијска способност, одговоран, аналитичан, самосталан, 
креативан и предан тимском раду, испуњава и друге услове 
предвиђене статутом здравствене установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која садржи личну и рад-
ну биографију са адресом и контакт телефоном, кандидат 
је дужан да приложи следеће доказе: диплому о завршеном 
факултету, диплому о завршеној специјализацији, уверење о 
завршеној акредитованој едукацији из области здравственог 
менаџмента (уколико је има), потврду о дужини радног стажа 
у области здравствене заштите и на руководећим пословима, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење надлежног тужилаштва да није осуђиван, односно 
против којег се не води истрага, односно против којег није 
подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом 
којим се уређује организација и надлежност државних орга-
на у сузбијању организованог криминала, корупције и других 
посебно тешких кривичних дела, уверење надлежног органа 
да правноснажном судском одлуком није осуђивано за умиш-
ајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу 
казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно 
којем није правноснажном судском одлуком изречена мера 
безбедности у складу са кривичним закоником и то: обавез-
но психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана 
вршења позива, делатности и дужности због којег не меоже 
обављати дужност директора, оверена изјава да није члан 
органа политичке странке, изјаву кандидата о непостојању 
сукоба јавног и приватног интереса у смислу чл. 113 став 6 
Закона о здравственој заштити, предлог Плана рада и развоја 
за време директорског мандата. Докази о испуњењу конкурсом 
предвиђених услова достављају се у овереној фотокопији и да 
нису старији од 6 месеци. Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се прима. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Оглас 
о јавном конкурсу се објављује у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”, дневним новинама 
„Политика” и на интернет страници Министарства здравља 
РС. Јавни конкурс се објављује и на интернет страници и на 
огласној табли Завода за јавно здравље Лесковац. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за директора. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Пријаве донети лично или послати поштом 
на адресу: Завод за јавно здравље Лесковац, Максима Кова-
чевића 11, 16000 Лесковац, са назнаком „За јавни конкурс”, у 
року од 15 дана, који почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику РС“. Кандидати 
ће о одлуци и именовању директора од стране оснивача бити 
писано обавештени.

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 лаборато-
ријских анализа и прегледа, одређује потребну терапију, 
упућивање болесника на лечење у специјализоване здравс-
твене 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 интер-
венције и инцизије у превијалишту, контролисање стручног 
рада медицинских техничара у превијалишту, на медицин-
ској документацији и друго, рад на здравственом васпитању 
и подизању здравствене заштите грађана, рад на свом струч-
ном усавршавању, рад у истуреним амбулантама по распоре-
ду, 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 станица-
ма према распореду и потреби службе, одговорност је за струч-
ни рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу и утрошак 
средствима ризика.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, обавезни су и 
следећи услови: завршен медицински факултет – VII/1 степен, 
положен стручни испит, лиценца/чланство у Лекарској комо-
ри Србије. Уз пријаву на оглас потребно је доставити и: кратку 
биографију са бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотоко-
пију 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). Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави горе наведена документа 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. Пријава на оглас предста-
вља пристанак на обраду података о личности. Кандидатима 
који не буду изабрани не враћа се поднета документација. 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
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“  

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Пројектант информационих система и 
програма

пробни рад 3 месеца

Опис послова: анализира корисничке захтеве и спроводи ана-
лизу пословног система и пројектног задатка и врши избор 
процедуре његовог решавања; одређује потребан број људи 
за реализацију пројекта и координира њиховим активности-
ма; пројектује моделе података, моделе пословних процеса 
са становишта апликација и корисничког интерфејса; коорди-
нира пројектима реализације програмских захтева (пројектна 
спецификација); координира израду пословних апликација; 
развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности 
за унапређење; спроводи функционално тестирање пословних 
апликација; планира обраду података који се размењују са 
екстерним институцијама, а који се користе у пословним апли-
кацијама; координира израду пројектне и техничке документа-
ције, као и корисничких упутстава; тестира програмске целине 
по процесима; анализира промене законских прописа и подза-
конских аката од утицаја на експлоатацију и развој информа-
ционог система; дефинише предуслове за реализацију нових 
апликативних решења; учествује у дефинисању специфика-
ција за израду програма; реализује корисничке захтеве, однос-
но дизајн информационих система, односно апликација, пружа 
стручну подршку у пројектовању модела података, модела про-
цеса и корисничког интерфејса ИС.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким 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 
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је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; радно искуство: 3 године; возачка дозвола Б категорије. 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Администратор информационих система 
и технологија

пробни рад 3 месеца

Опис послова: реализује корисничке захтеве, односно дизајн 
информационих система, односно апликација, пружа стручну 
подршку у пројектовању модела података, модела процеса и 
корисничког интерфејса ИС, администратор рачунарске мре-
же, идејна решења мреже, администратор система, учешће у 
развоју и одржавању софтвера, помоћ и учествовање у адми-
нистрацији ИС, одржавање рачунара и рачунарске опреме – 
одржавање оперативних система, програма и хардвера, сер-
висирање рачунара, додавање, брисање, креирање, мењање 
корисничких налога и ресетовање лозинки, одржавање мреже 
у радном стању, израда и одржавање веб-сaјта Дома здравља, 
едукација запослених за коришћење информационог систе-
ма, рад на терену у оквиру одржавања компјутерске опреме и 
мреже у свим здравственим станицама и амбулантама, за свој 
рад је одговоран руководиоцу одсека, ради и дуге послове из 
домена своје струке по налогу директора коме је одговоран 
за свој рад, поставља и одржава интегрисани система рачу-
нарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних ста-
ница, мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и 
одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса 
– оперативних система, система за обезбеђивање информа-
ционо комуникационих сервиса – електронске поште, интра-
нета, интернета и других; поставља и одржава интегрисани 
систем заштите и контроле приступа и коришћења инфор-
матичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних 
копија података; учествује у изради пројектне документације; 
тeстира програмске целине по процесима; подешава и прати 
параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду 
рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних 
станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инста-
лира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања 
узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – 
оперативних система, корисничких апликација, система за 
обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – 
електронске поште, интранета, интернета, система заштите 
и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и 
сервиса и израда резервних копија података.

УСЛОВИ: високо образовање из области рачунарских техно-
логија: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; возачка дозвола Б категорије. Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Достави-
ти неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома 
здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се кон-
курише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

специјалиста офталмолог
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог, стручни 
испит, положен специјалистички испит, најмање 3 године и 6 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине – специјалиста 
изабрани лекар за одрасле

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор стоматологије специјалиста – 
специјалиста ортопедије вилица

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста ортопедије вилица, 
стручни испит, положен специјалистички испит, лиценца, најмање 
3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора стомато-
логије.

Доктор стоматологије
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, стручни испит, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Доктор медицине – изабрани лекар 
за одрасле

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Спремач-спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

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

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
“ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд

Димитрија Туцовића 161

1. Дипломирани молекуларни биолог
Служба за лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: високо образовање, на студијама другог степена 
(мастер академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
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 елек-
тронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој струч-
ној спреми, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти 
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

2. Доктор медицине специјалиста – 
гинекологије

у Болници за гинекологију и акушерство

3. Доктор медицине специјалиста – 
интерне медицине

у оквиру КО за пулмологију и алергологију са 
имунологијом, Клиника за интерне болести

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника, на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из одређених грана медицине, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарадника, стручни 
испит, лиценца, специјалистички испит. Као доказе о испуње-
ности 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), ове-
рену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту 
оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од стране 
надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању 
услова за издавање лиценце), оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уго-
вори или други акти којима се доказује на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство).

4 Доктор медицине
у Клиници за уво, нос и грло

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. Као доказе о испуњености услова кандидати 
су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по 
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ма о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за 
рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења 
надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно искуство).

Медицинска сестра – техничар, општег 
смера

КБЦ Звездара
5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, наведеном адресом и контакт телефоном (по 
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверенуа фотокопију доказа 
положеног стручног испита, оверену фотокопију дозволе за 
рад – лиценцу издату од стране надлежне коморе (или решења 
надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце), 
оригинал или оверену фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно искуство), а у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: 
Клиничко-болнички центар „Звездара”, 11000 Београд, Улица 
Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс ради пријема 
у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас 
неће бити узете у разматрање. О резултатима конкурса канди-
дати ће бити писмено обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд, Пожешка 82

Доктор денталне медицине, 
специјалиста стоматолошке протетике

са скраћеним радним временом, за рад у 
Служби за здравствену заштиту из области 

денталне медицине, Одељење стоматолошке 
протетике

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана стоматологије, 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 заврше-
на специјализација из одређених грана стоматологије, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарадника; стручни 
испит; лиценца; специјалистички испит; најмање 2 године рад-
ног искуства у звању доктора стоматологије. Заинтересовани 
кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију дипломе или уверења о завршеној спе-
цијализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испи-
ту; фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од надлежне 
коморе; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење 
о држављанству; фотокопију личне карте. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на сајту Министарства здравља РС и сајту Дома 
здравља „Др Симо Милошевић”. 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. Пријаве се подносе на адресу Дома здравља „Др 
Симо Милошевић“, Пожешка 82, 11030 Београд или на писар-
ници ДЗ, III спрат, соба бр. 5. Пријаве поднете мимо означе-
ног рока и без потпуне документације неће се узимати у раз-
матрање. Како достављену документацију подносиоца молби 
на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. У случају већег броја пријављених кандидата, 
може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, 
ради добијање додатних информација које могу бити битне 
за доношење одлуке о пријему. Евентуални позив на разго-
вор биће упућен посредством достављених контакт података. 
Обавештење о избору кандидата на расписани конкурс биће 
објављено на сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић”. Иза-
брани кандидат обавезан је да у року од 5 дана од дана када је 
обавештен о избору, достави оригинална документа или овере-
не копије, ради заснивања радног односа.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Дипломирани дефектолог
УСЛОВИ: дефектолошки факултет – логопед. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовере-
ним 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 кон-
курс 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 свр-
хе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

тел. 011/222-21-00

Оглас објављен 15.12.2021. године у публикацији 
“Послови”, за радно место: логопед, поништава се у 
целости.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
АПОТЕКА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Косовска Митровица, Ловћенска 20
тел. 028/497-028

Оглас објављен 15.12.2021. године, у публикацији 
“Послови” број 964, исправља се за радно место фар-
мацеутски техничар на одређено време до 31.03.2022. 
године, 2 извршиоца, и исправно треба да гласи:

Фармацеутски техничар
на одређено време до повратка запослене са породиљс-

ког одсуства и одсуства ради неге детета, тј. до 23.09.2022. 
године.

У осталом делу оглас је непромењен.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Улица слобода бб.
тел. 034/6312-306

Медицинска сестра – техничар на терену
у Служби хитне медицинске помоћи, на 

одређено време, ради замене запослене која 
је привремено одсутна са рада, до 31.03.2022. 

године (уз могућност продужетка у складу 
са Инструкцијом Министарсва здравља о 
реализацији тачке 3 Кадровских планова 
здравствених установа из Плана мреже 

здравствених установа)

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу. Посебни услови: IV/VI степен стручне спре-
ме, средња медицинска школа и положен стручни испит. Опис 
послова: послови медицинске сестре /техничара на терену у 
Служби хитне медицинске помоћи у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. 
Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у ори-
гиналу или овереној копији: диплома средње или високе меди-
цинске школе (iv/vi степен); уверење о положеном стручном 
испиту; лиценцу или решење о упису у именик Коморе сеста-
ра и техничара Србије; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена кандидата); доказ о радном 
стажу из ПИО фонда или други доказ о минимум годину дана 
радног искуства на пословима из делатности Завода; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци; докази 
о додатном стручном образовању или оспособљености (уколи-
ко их кандидат поседује); кратка биографија, са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом. Приликом заснивања радног 
односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за заснивање радног односа 
на радним местима са повећаним ризиком према Акту о проце-

ни ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Завод за ургентну медицину Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интер-
нет презентацији Министарства здравља РС, интернет презен-
тацији Завода и огласној табли Завода. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати који се јаве на 
оглас, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. По завр-
шетку конкурса предата документа се неће враћати кандидати-
ма. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично 
или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адре-
су: Завод за ургентну медицину Крагујевац, Улица слобода бб, 
34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос – радно место: медицинска сестра / техничар.“

Лекар опште медицине
у екипи хитне медицинске помоћи, на 

одређено време ради замене запослног који 
је привремено одсутан са рада, до 31.03.2022. 

године (могућност продужетка у складу 
са Инструкцијом Министарства здравља о 
реализацији тачке 3. Кадровских планова 

здравствених установа из Плана мреже 
здравствених установа, ради обављања 

послова)

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет и положен 
стручни испит. Опис послова: Послови лекара опште медицине 
у екипи хитне медицинске помоћи у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. 
Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у ори-
гиналу или овереној копији: диплома медицинског факултета; 
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу или решење 
о упису у Лекарску комору Србије; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); 
доказ о радном стажу из пио фонда или други доказ о радном 
искуству; доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месе-
ци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице), не ста-
рије од 6 месеци; докази о додатном стручном образовању или 
оспособљености (уколико их кандидат поседује); кратка биогра-
фија, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. Приликом 
заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање 
радног односа на радним местима са повећаним ризиком према 
Акту о процени ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге свр-
хе.Подацима рукује и податке обрађује Завод за ургентну меди-
цину Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет 
презентацији Министарства здравља РС, интернет презентацији 
Завода и огласној табли Завода. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас, 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем 
поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу: Завод за 
ургентну медицину Крагујевац, Улица слобода бб, 34000 Крагује-
вац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – 
радно место „лекар опште медицине у екипи ХМП “.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, на одређено време од 3 месеца 
због повећаног обима посла, Служба опште 

медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена 
средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у Комору. Опис послова: Утврђен 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Дому здравља Крушевац. Кандидати који се пријављују на 
оглас достављају: пријаву на оглас у којој наводе за које 
радно место се пријављују; кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено способ-

ни 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 избо-
ра 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 спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико 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 горе наведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац

1. Доктор медицине специјалиста у 
операционим салама

у Служби за оториноларингологију ОБ 
Крушевац, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, положен специјалистички 
испит из оториноларингологије VII/2 степен; стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти
у Служби за педијатрију ОБ Крушевац, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, положен специјалистички 
испит из педијатрије,VII/2 степен; стручни испит; лиценца; спе-
цијалистички испит; најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

3. Доктор медицине
у Служби за интерну медицину ОБ Крушевац, 

пробни рад од 3 месеца

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

4. Доктор медицине
у Служби за оториноларингологију ОБ 

Крушевац, пробни рад од 3 месеца

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

5. Доктор медицине
у Служби за анестезиологију и 

реаниматологију при Заједничким 
медицинским пословима ОБ Крушевац, 

пробни рад 3 месеца

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

6. Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Служби микробиолошке дијагностике 
при Заједничким медицинским пословима 

пословима ОБ Крушевац, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабораторијског 
техничара, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

7. Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Одељењу биохемије и имунохемије у 
Служби лабораторијске дијагностике при 

Заједничким медицинским пословима 
пословима ОБ Крушевац, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабораторијског 
техничара, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

8. Комерцијалиста
у Одељењу јавних набавки у Служби 

за економске послове при Заједничким 
немедицинским пословима пословима ОБ 

Крушевац, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање.

Медицина
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9. Помоћни радник – радник на кругу
у Одељењу за техничке и инвестициопне 
послове у Служби за техничке, помоћне 
и друге сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима пословима ОБ 

Крушевац, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

10. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге за рад у Одељењу за одржавање 
хигијене објеката и простора у Служби за 

техничке, помоћне и друге сличне послове 
при Заједничким немедицинским пословима 

пословима ОБ Крушевац, пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа, доказ о радном искуству.

Кандидати за радна места 3, 4, 5, 6 и 7 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очи-
тане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), oверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 8 подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме).

Кандидати за радна места 9 и 10 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико је сведочанство издато на девојачко презиме.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је 
објављен и на веб сајту Опште болнице Крушевац и Министар-
ства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти са назнаком „За оглас“ са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише искључиво поштом а на 
адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Круше-
вац. Опис послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб.

Струковна медицинска сестра
рад у Служби опште медицине

УСЛОВИ: ВШС – VI степен, висока медицинска школа струков-
них студија, положен стручни испит поседовање лиценце 
надлежне коморе за рад у струци. Приликом пријаве кандида-
ти су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку 
биографију. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
о раду, додатно образовање или оспособљености...). Кандида-
ти су дужни да у пријави наведу за које радно место конкури-
шу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у часопису „Послови”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће 
бити враћена кандидатима. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

Доктор медицине – изабрани лекар
рад у Служби опште медицине

УСЛОВИ: ВСС – VII степен, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит и поседовање лиценце надлежне комо-
ре за рад у струци. Приликом пријаве кандидати су дужни да 
поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених или оверену фотокопију извода, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце надлежне коморе за рад у струци и кратку биографију. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, про-
сечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљености, дужина трајања школовања...). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у часопису „Послови”. 
Пријаве искључиво слати поштом или предати. Пријаве посла-
те мејлом неће бити прихваћене. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом 
неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата доку-
мента неће бити враћена кандидатима. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

Доктор педијатрије
рад у Педијатријској служби

УСЛОВИ: ВСС – VII степен, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, и поседовање лиценце надлежне 
коморе за рад у струци. Приликом пријаве кандидати су дуж-
ни да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених или оверену фотокопију извода, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку 
биографију. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у часо-
пису „Послови”. Пријаве искључиво слати поштом или предати. 
Пријаве послате мејлом неће бити прихваћене. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. По завршеном конкурсу 
предата документа неће бити враћена кандидатима. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

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

Доктор медицине
у Здравственој станици Адашевци, Вашица, 
Илинци и Батровци, на одређено време због 

повећаног обима посла до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, лиценца. Уз пријаву на оглас приложити: фотокопију 
дипломе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
копију/очитану личну карту, копију лиценце. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у часо-
пису „Послови“, путем поште или лично предати на писарницу 
Дома здравља Шид.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: висока стучна спрема (доктор медицине), VII 
степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежне коморе или решења о упису у комору; очитану лич-
ну карту; кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Пријаве 
се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 
Сокобања, Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Оглас 
објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, 
на веб-сајту Министарства здравља РС и доставити Национал-
ној служби за запошљавање - Филијала Зајечар, испостава 
Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.

Месар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: III степен стручне спреме (месар). Заинтере-
совани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, очитану лич-
ну карту, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 

дана од дана објављивања огласа у листу “Послови”.Пријаве 
се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 
Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у Болници. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији 
болнице, на веб-сајту Министарства здравља РС и достави-
ти Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, 
испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болни-
це.

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове: основна школа, I или II степен стручне 
спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, очитану личну карту, кратку биографију. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
“Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница 
“Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непо-
средно у Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Оглас објавити на огласној табли и интернет 
презентацији болнице, на веб-сајту Министарства здравља РС 
и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала 
Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архи-
ви Болнице.

           Здравство и социјална заштита

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ

И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 3/3

Оглас објављен 15.12.2021. године у публикацији 
„Послови“, исправља се у називу радног места и исправ-
но треба да гласи: саветник за хранитељство.

                                             Пољопривреда

ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО
Београд – Земун

Ауто-пут за Загреб бр. 16

Помоћни радник – радник у сточарству
на огледним фармама

УСЛОВИ: завршена двогодишња школа, други степен образо-
вања (пољопривредна, хемијско-технолошка, ветеринарска, 
машинска) или завршена основна школа. Пријава на конкурс 
се подноси у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе: радну биографију, 
очитану личну карту или фотокопију личне карте, фотокопију 
дипломе о стеченом степену образовања, уверење да канди-
дат није осуђиван. Заинтересовани кандидати пријаве подно-
се лично или на горенаведену адресу Института, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос“.

                              Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
“ЛАЈКОВАЦ” ДОО

14224 Лајковац
Носилаца Албанске споменице 9

тел. 014/3431-317

Дипломирани ветеринар
за рад на терену, на одређено време 

до 3 месеца

УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине, са нај-
мање 12 месеци радног искуства и положеним стручним 
испитом; поседовање возачке дозволе Б категорије. Пријаве 
доставити на горе наведену адресу или доћи лично од 7 до 14 
часова.

Ветеринарски техничар
за рад на терену, на одређено време 

до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа – ветеринарски техничар, са 
најмање 6 месеци радног искуства; поседовање возачке доз-
воле Б категорије. Пријаве доставити на горе наведену адресу 
или доћи лично од 7 до 14 часова.

Медицина / Здравство и социјална заштита / Пољопривреда / Ветерина 
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                      Индустрија и грађевинарство

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ” ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1

тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Хидрауличар/механичар
место рада Врчин, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно искуство 
у траженом занимању; возачка дозвола Б категорије. Обез-
беђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла или да се 
јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Петро-
није Миленковић.

„ОГАЊ КОВАНО ГВОЖЂЕ“ ДОО
11400 Младеновац

Марковац, Срећка Вуксановића 7
тел. 064/0115-656

e-mail: dijana.oganjfinansije@gmail.com

Конструктор-техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме или виша струковна шко-
ла архитектонског, грађевинског или машинског усмерења; 
Ms Office – основна информатичка обука (Windows, Wors, Exel, 
Explorer, Outlook); обука за Autocad; возачка дозвола Б катего-
рије; енглески језик средњи ниво; пожељно радно искуство 
у изради радионичне документације. Предност прецизност 
и истрајност у раду. Директно упућивање кандидата према 
договореним терминима за разговор. Слање пријаве за посао 
мејлом: dijana.oganjfinansije@gmail.com. Јављање кандидата на 
телефон: 064/0115-656. Рок за пријаву месец дана.

KAPPA STAR RECYKLING
УМКА - ЦЕНТРАЛА

11260 Умка, Тринаестог октобра 1
тел. 066/8834-005

Радник на сортирању
10 извршилаца

Kappa Star Recycling је овлашћени оператер за сакупљање, 
транспорт, складиштење и третман неопасног отпада. Kappa 
Star Recycling је основан 2010. године, првобитно као Папир 
сервис ФХБ. Током десет година пословања постао је лидер у 
области прикупљања отпадног папира и других врста амбалаж-
ног отпада на територији Србије. На годишњем нивоу сакупи и 
превезе преко 110.000 тона отпадног папира, ПЕТ-а, стакла и 
фолије. Све количине прикупљеног старог папира се прераде 
у фабрикама за произовдњу картона и хартије у Србији. Kappa 
Star Recycling своју делатност обавља кроз мрежу рециклаж-
них центара, који се налазе у Београду и већим градовима 
широм Србије. Kappa Star Group (www.kappastar.com) је произ-
водно оријентисана холдинг компанија, коју чини 6 чланица: 
Фабрика бисквита Jaffa d.o.o. Crvenka, Фабрика кондиторских 
производа Банини д.о.о Кикинда, Фабрика картона Умка, Kappa 
Star Recycling, Еко Стар Пак и KSG Logistics. Чланице Kappa Star 
Grupе сврставају се у водеће произвођаче у оквиру делатности 
у којима послују. Искористите ову прилику и придружите нам 
се - тражимо искусног и амбициозног кандидата за позицију: 

Радник на сортирању
место рада Умка – Београд, пробни рад месец 

дана

Основне обавезе и одговорности: припрема робу за утовар на 
возила и врши истовар робе, брине о преузетој роби, врши сор-
тирање и распоређивање робе у складу са упутствима, обавља 
послове сортирања секундарних сировина у складу са органи-
зацијом и планом рада, врши пријем и утовара робу, одговара 
за тачност и квалитет утовара у складу са процедурама и упут-
ствима за рад, врши сортирање робе на сортир мосту; одржава 
хигијену радног простора у коме обавља активности. Одговор-
ност и посвећеност послу. 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНО ГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 

„БЕОГРАД“
ПОГОН ШАБАЦ

15000 Шабац

КВ столар
5 извршилаца

Бравар-варилац
2 извршиоца

Посао се обавља унутар погона фирме у Шапцу, где се ради 
склапање ПВЦ и алуминијумске столарије, обраде дрвета, као 
и помоћни послови унутар погона. Пошто фирма ради и посло-
ве 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.

          Култура и информисање

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЛАДА ДИВЉАН“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2762-225

e-mail: info@ckvladadivljan.rs

1) Организатор културних активности
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама (основним академ-
ским / основним струковним студијама) у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 
7. октобра 2017. године; на студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. годи-
не; на студијама у трајању до три године (виша стручна спре-
ма), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да је кандидат пунолетни држављанин 
Републике Србије; знање страног језика; знање рада на рачу-
нару; да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци; најмање три године иску-
ства у раду на пословима из области културе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
диплому или уверење о стеченом образовању (оверена копија); 
исправе којима се доказује искуство у раду на пословима из 
области културе (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено искуство у раду на пословима из области културе); 
уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе који није старији од 
30 дана); копију личне карте (ако је чипована доставити очи-
тану); лекарско уверење о општој здравственој способности за 
рад (не старије од 3 месеца). Пријаве са комплетном докумен-
тацијом доставити у затвореној коверти на адресу Центра за 
културу “Влада Дивљан”, Београд, Митрополита Петра 8, први 
спрат – канцеларија број 24, са назнаком: „За избор кандидата за 
послове – организатор културних активности – пријава на кон-
курс (име и презиме и број контакт телефона), не отварај”. Рок 
за подношење пријава: закључно са 30.12.2021. године до 15.30 
часова. Пријаве доставити поштом или лично (од 08.30 до 15.30 
часова) на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Cа кандидатима чије су пријаве 
комплетне и уз које су приложени сви потребни докази, Коми-
сија, образована решењем директора Центра за културу “Влада 
Дивљан”, обавиће разговор, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које 
наведу у својим пријавама. Приликом разговора, кандидати ће 
бити упознати са детаљним описом послова за конкретно рад-
но место, у складу са важећим актом о систематизацији. Одлука 
о избору кандидата биће донета најдуже у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кандидатима који нису 
изабрани биће достављено писано обавештење. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Оглас 
је објављен и на интернет презентацији Центра за културу “Вла-
да Дивљан”. Контакт особа за додатне информације – Др Горан 
Шормаз, 011/2762-225, info@ckvladadivljan.rs.

2) Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: завршена средња школа у трогодишњем или четво-
рогодишњем трајању; да је кандидат пунолетни држављанин 
Републике Србије; возачка дозвола за Б категорију; да канди-
дат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци; најмање три године искуства у раду на 
пословима у вези са одржавањем објеката.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); диплому или уве-
рење о стеченом образовању (оверена копија); исправе којима 

се доказује искуство у раду на пословима у вези са одржавањем 
објеката (потврде, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима и у ком периоду је стечено искуство у раду на предмет-
ним пословима); уверење да кандидат није правоснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе који није ста-
рији од 30 дана); копију личне карте (ако је чипована доставити 
очитану); копију возачке дозволе; лекарско уверење о општој 
здравственој способности за рад (не старије од 3 месеца). Пријаве 
са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти на 
адресу Центра за културу “Влада Дивљан”, Београд, Митрополи-
та Петра број 8, први спрат – канцеларија број 24, са назнаком: 
„За избор кандидата за послове – домар – мајстор одржавања 
– пријава на конкурс (име и презиме и број контакт телефона), 
не отварај”. Рок за подношење пријава: закључно са 30.12.2021. 
године до 15.30 часова. Пријаве доставити поштом или лично 
(од 08.30 до 15.30 часова) на горе наведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Cа кандидатима 
чије су пријаве комплетне и уз које су приложени сви потребни 
докази, Комисија, образована решењем директора Центра за кул-
туру “Влада Дивљан”, обавиће разговор, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефо-
на), које наведу у својим пријавама. Приликом разговора, канди-
дати ће бити упознати са детаљним описом послова за конкретно 
радно место, у складу са важећим актом о систематизацији. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета најдуже у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кандидатима, који нису 
изабрани, биће достављено писано обавештење. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Оглас је 
објављен и на интернет презентацији Центра за културу “Влада 
Дивљан”. Контакт особа за додатне информације – Др Горан Шор-
маз, 011/2762-225, info@ckvladadivljan.rs.

3) Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; да је кандидат пунолетни 
држављанин Републике Србије; да кандидат није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
диплома или уверење о стеченом образовању (оверена копија); 
уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе који није старији од 
30 дана); копију личне карте (ако је чипована доставити очи-
тану); лекарско уверење о општој здравственој способности за 
рад (не старије од 3 месеца). Пријаве са комплетном докумен-
тацијом доставити у затвореној коверти на адресу Центра за 
културу “Влада Дивљан”, Београд, Митрополита Петра број 8, 
први спрат – канцеларија број 24, са назнаком: „За избор кан-
дидата за послове – спремачица – пријава на конкурс (име и 
презиме и број контакт телефона), не отварај”. Рок за подно-
шење пријава: закључно са 30.12.2021. године до 15.30 часова. 
Пријаве доставити поштом или лично (од 08.30 до 15.30 часова) 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Cа кандидатима чије су пријаве комплетне 
и уз које су приложени сви потребни докази, Комисија, образо-
вана решењем директора Центра за културу “Влада Дивљан”, 
обавиће разговор, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу 
у својим пријавама. Приликом разговора, кандидати ће бити 
упознати са детаљним описом послова за конкретно радно 
место, у складу са важећим актом о систематизацији. Одлука 
о избору кандидата биће донета најдуже у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кандидатима, који нису 
изабрани, биће достављено писано обавештење. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Оглас 
је објављен и на интернет презентацији Центра за културу “Вла-
да Дивљан”. Контакт особа за додатне информације – Др Горан 
Шормаз, 011/2762-225, info@ckvladadivljan.rs

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ОСЕЧИНА”
14253 Осечина

Пилота Миленка Павловића 1/1
тел. 014/451-992

Организатор активности у физичкој 
култури и спорту

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама у оквиру образовно 
– научног поља физичке културе и спорта – факултет спорта 
и физичког васпитања, у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету. Кандидат тре-
ба да достави: уверење да се против њега не води кривични 
поступак; лекарско уверење; извод матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; кратку биографију. Документацију 
доставити на горе наведену адресу са назнаком за конкурс.

Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Национална служба
за запошљавање
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            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ“
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 25
тел. 011/260-06-67

Наставник практичне наставе – подручје 
рада Машинство и обрада метала

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала.

Чистачица – спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
имају завршену основну школу.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да имају држављанство Републи-
ке Србије, да знају српски језик. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију на наведену адресу. Уз пријаву доставити: биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе, 
односно сведочанства о завршеној основној школи, уверење 
о неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије и уверење 
о држављантву. Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Оригинали уверења не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ 
да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1

Наставник хемије

Стручни сарадник психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139, 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања и под 
условима прописаним важећим Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021).

ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
достављају следеће: краћу биографију (ЦВ), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију доказа (који издаје орган МУП-а) о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци). Кандидат мора да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пода-
ци који се прикупљају у конкурсном поступку биће коришћени 
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 свим конкурсом траже-
ним документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс 
– не отварати“.

ОШ “ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”
11000 Београд, Шафарикова 8

тел. 011/3225-236
e-mail: skoladk@eunet.rs

Дефектолог – наставник у продуженом 
боравку

у посебним условима

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефе-
ктолог-тифлолог; дипломирани специјални педагог; мастер 
дефектолог, који је на основним студијама завршио студијски 
програм специјалне едукације и рехабилитације особа са 
оштећеним видом; мастер дефектолог, који је на основним 
студијама завршио студијски програм специјалног рехабили-
татора за вишеструку омететност; мастер дефектолог, који 
је на основним студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора. Кандидат, поред стручне спреме, треба 
да је оспособљен за рад у школи за образовање ученика са 
сметњама у развоју или да поседује радно искуство у наста-
ви са ученицима са сметњама у развоју. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, 
и то: кратку биографију – ЦВ; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми за оне који су дипломирали 
пре 10. септембра 2005. године; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверења о положеним 
испитима и просечној оцени и оверену фотокопију додатка 
дипломе за оне који су дипломирали после 10. септембра 
2005. године; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом звању мастер (уколико нису добили диплому); ори-
гинал или оверену копију доказа да су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; оверену фотокопију уверења о стеченој лиценци (уколи-
ко је поседују); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); уверење, издато од надлежног МУП-а, да 

нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело 
утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, која су наведена у општим 
условима конкурса; уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); ове-
рену фотокопију уверења о остручености за рад са учени-
цима са сметњама у развоју (уколико је поседује); потврду 
о искуству у настави са ученицима са сметњама у развоју 
(уколико је поседује). Пријаве на конкурс подносе на адресу 
школе, у року од 8 дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник клавира
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипло-
мирани музичар – пијаниста; академски музичар пијаниста; 
мастер музички уметник, професионални статус клавириста; 
да кандидат има одговарајуће високо образовање прописа-
но Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи (“Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, 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, 140 став 1 тачке 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 има одговарајуће 
високо образовање, 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2. високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 скла-
ду 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, достави-
ти: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); 
извод из МК рођених (оригинал или оверена копија, не ста-
рије 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 јези-
ка 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 кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани 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 канди-
дати бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резулта-
та 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 
разговора са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком „За конкурс“. По завршеном кон-
курсу 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. 

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

  У радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним 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 образов-

но-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма 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.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Алгологија и 

микологија
на Катедри за алгологију, микологију и 
лихенологију у Институту за ботанику и 

Ботаничкој башти “Јевремовац”

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање 
сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и оста-
ли услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Методика наставе 

биологије
на Биолошком факултету

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање 
сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и оста-
ли услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Биологија ћелија и ткива

на Катедри за биологију ћелија и ткива у 
Институту за зоологију, на одређено време од 

5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање 
сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и оста-
ли услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Физиологија и молекуларна биологија 
биљака

на Катедри за физиологију биљака у 
Институту за ботанику и Ботаничкој башти 

“Јевремовац”, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање 
сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и оста-
ли услови утврђени чланом 85. Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипло-
ме и списком и сепаратима научних и стручних радова достави-
ти Архиви Факултета, Београд, Студентски трг 16, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/3114-142

Наставник 
предметне наставе – психологија

са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник 
предметне наставе – изборног предмета 

грађанско васпитање
са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник 
предметне наставе – математика

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник
предметне наставе – рачунарство и 

информатика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да 
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у гимназији, за наставника који изводе 
образовно-васпитни рад и да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студирања или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит за лиценцу, 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова који су предвиђени чл. 
139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; уверење (оригинал или оверену фотокопију) 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 кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато од 
МУП-а, не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), ЦВ. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се непосредно 
или путем препоручене поште на наведену адресу, са назна-
ком: „Конкурс за пријем у радни однос за ___ (навести радно 
место)“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од 
стране вршиоца дужности директора школе.

ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“
11000 Београд, Врањска 26

тел. 011/2418-741, 011/2417-275

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Потребна документација: попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, радна биографија (ЦВ), уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да кандидат није лице осуђи-
вано (чл. 139 став 1 тачка 3 Закона) правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена фотокопија); диплома 
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику (оригинал или оверена фотокопија); 
диплома о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику (оригинал или оверена фотоко-
пија), у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 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 интердисци-
плинарне, 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. септем-
бра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 
140 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 спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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) 
члан 2, наставу и друге облике образовно-васпитног рада у раз-
редној настави може да изводи: 1) професор разредне наставе, 
2) – брисана, 3) професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 4) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 5) мас-
тер учитељ, 6) дипломирани учитељ мастер; 7) професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник предметне наставе – 
математика

УСЛОВИ: Потребна документација: попуњени пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, радна биографија (ЦВ), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија), извод из матичне књиге рођених на новом 
обрасцу (оригинал или оверена фотокопија), доказ да канди-
дат који се јавља на конкурс није лице (чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона) осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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); диплома о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
(оригинал или оверена фотокопија); диплома о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику (оригинал или оверена фотокопија) у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) члана 140 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. Према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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 
математике, дипломирани математичар, дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломирани информати-
чар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, 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 - матема-
тике, професор биологије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар, мастер професор предметне наста-
ве, мастер математичар - професор математике. Лица која су 
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стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике. 

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријаве. Кандидати из 
става 4 члана 154 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 децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања 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 кандида-
тима са листе из става 6 члана 154 Закона о основама систеам 
образовања и васпитања и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Комисија кандидате чије су пријаве благовремене, потпуне 
уз које су приложена сва потребна документа сви докази и који 
испуњавају све услове за запослење на радним местима за која 
конкуришу. Попуњен пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, радна био-
графија (ЦВ), диплома о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику (оригинал или оверена фотокопија), извод из мати-
чне књиге рођених на новом обрасцу оригинал или оверена 
фотокопија доказ да кандидат који се јавља на конкурс није 
лице осуђивано – чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (оригинал или 
оверена фотокопија), за које се утврди да испуњавају услове 
за пријем у радни однос из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава и који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Наведена документа достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Избор се врши у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања, Статутом 
ОШ “Јелена Ћетковић”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи лично или поштом на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови” са назнаком: „Пријава за радно место ___”. Кандидат 
у пријави треба да наведе број контакт телефона, адресу ста-
новања и имејл-адресу. Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: секретар школе Јелена Николић Ђукановић, теле-
фон: 011/2417-275 и 2418-741.

АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
11000 Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ

И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

Наставник – предавач за ширу научну 
област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у наставничко звање (и запослење 
на радном месту): предавач за ширу научну област Електротех-
ничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет техно-
логије и заснивање радног односа на одређено време од пет 
година, са пуним радним временом и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетен-
цијама 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 имати стечен научни назив магистра наука или најмање 
стручни назив специјалисте академских студија, из научне, 
односно стручне, области за коју се бира у звање, стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом студијском про-
граму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно 
стручни назив из научне, односно стручне области за коју се 
бира у звање, стечен у иностранству, признат у складу са Зако-
ном о високом образовању; кандидат мора поседовати скло-
ности и способности за наставни рад; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати пози-

тивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности Академије, 
односно Високе школе за информационе и комуникационе 
технологије у Београду; ако постоје елементи за оцењивање, 
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно 
научно-наставног подмлатка; објављена најмање два научна, 
односно стручна рада у међународним, односно домаћим науч-
ним, реферисаним часописима или зборницима са научних, 
односно стручних скупова, са рецензијама из научне, однос-
но стручне области за коју се бира; поседовање најмање пет 
референци из научне, односно стручне области за коју се бира, 
између следећих референци: научни/стручни/уметнички радо-
ви објављени у међународним или домаћим научним часопи-
сима или зборницима са научних/ стручних/уметничких скупо-
ва, са рецензијама; објављен уџбеник, практикум, приручник, 
збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у 
развоју нових производа или битних побољшања постојећих 
производа или нових технологија, признати патенти, софтвер-
ска решења; најмање две године радног искуства у настави 
са студентима у високом образовању или најмање пет година 
радног искуства на стручним пословима примерено области за 
коју се бира.

Наставник – предавач за ширу научну 
област Економија, ужа област Економија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у наставничко звање (и запослење 
на радном месту) предавач за ширу научну област Еконо-
мија, ужа област Економија и заснивање радног односа на 
одређено време од пет година, са пуним радним временом 
и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у 
изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању; кандидат мора имати стечен научни 
назив магистра наука или најмање стручни назив специјалис-
те академских студија, из научне, односно стручне, области за 
коју се бира у звање, стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен у 
иностранству, признат у складу са Законом о високом образо-
вању; кандидат мора поседовати склоности и способности 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 Високе школе 
за информационе и комуникационе технологије у Београду; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у 
обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; 
објављена најмање два научна, односно стручна рада у међу-
народним, односно домаћим научним, реферисаним часопи-
сима или зборницима са научних, односно стручних скупова, 
са рецензијама из научне, односно стручне области за коју се 
бира; поседовање најмање пет референци из научне, односно 
стручне области за коју се бира, између следећих референци: 
научни/стручни/уметнички радови објављени у међународним 
или домаћим научним часописима или зборницима са науч-
них/ стручних/уметничких скупова, са рецензијама; објављени 
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, 
прегледни чланак; учешће у развоју нових производа или бит-
них побољшања постојећих производа или нових технологија, 
признати патенти, софтверска решења; најмање две године 
радног искуства у настави са студентима у високом образовању 
или најмање пет година радног искуства на стручним послови-
ма примерено области за коју се бира. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс могу се поднети најкасније у 
року од 10 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак – петак) од 10 до 14 часова или 
послати путем поште, на адресу: Висока школа за информа-
ционе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, 11000 
Београд. Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек Висо-
ка школа за информационе и комуникационе технологије до 
истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати 
неблаговременим и биће одбачене. Неразумљиве или непот-
пуне пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс 
уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марија 
Јокић Целић, имејл: marija.jokic.celic@ict.edu.rs, Здравка Чела-
ра 16, Београд. Пријава мора обавезно да садржи: 1. податке 
неопходне за идентификовање наставничког звања (односно 
радног места) за које кандидат конкурише, што подразумева 
обавезно навођење назива наставничког односно сарадничког 
звања за које се конкурише и редног броја под којим је у овом 
конкурсу наведено и 2. податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат посе-
дује). Уз пријаву 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). Уколико кандидату уверење о неосуђи-
ваности 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 неосуђи-
ваности треба да доставе без одлагања, а морају га доставити 

најкасније до дана заснивања радног односа; оверене фотоко-
пије високошколских исправа о стеченом степену потребног, 
односно одговарајућег високог образовања, који је прописан 
као услов за избор у наставничко односно сарадничко звање 
за које се конкурише. Подносе се оверене фотокопије дипло-
ма са свих нивоа студија које је кандидат завршио; уверење 
високошколске установе о томе да кандидат има статус сту-
дента који је прописан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише (за звање асистента статус студента на 
докторским студијама); извод из матичне књиге рођених (или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену 
фотокопију); радна биографија (ЦВ) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат лице које је 
раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да канди-
дат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада (потврда образовне установе на којој 
је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагош-
ки рад, резултати студентских анкета и слично); одговарајуће 
доказе о објављеним радовима, када је објављивање одређе-
ног броја радова наведено као услов; одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваног радног искуства; ако такви докази 
постоје, одговарајуће доказе о поседовању захтеваних рефе-
ренци, односно о поседовању захтеваних стручних знања, 
вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов 
(лиценце, сертификати, уверења, потврде и слично). Проце-
на испуњености општих и посебних услова за избор у настав-
ничко или сарадничко звање у погледу којих се расписује овај 
конкурс, 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. Кандидат који 
поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај кон-
курс 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, посе-
довања тражених знања и вештина, односно компетенција, 
уколико је потребно да се таква провера одржи.

АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
11000 Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ

И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

Предавач за ширу научну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: за избор у наставничко звање (и запослење на рад-
ном месту) предавач за ширу научну област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије и 
заснивање радног односа на одређено време од пет година, са 
пуним радним временом и подаци о потребној стручној оспо-
собљености, 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 
имати стечен научни назив магистра наука или најмање струч-
ни назив специјалисте академских студија, из научне, односно 
стручне, области за коју се бира у звање, стечен на акреди-
тованом универзитету и акредитованом студијском програму 
у Републици Србији или еквивалентан научни, односно струч-
ни назив из научне, односно стручне области за коју се бира 
у звање, стечен у иностранству, признат у складу са Законом 
о високом образовању; кандидат мора поседовати склоности 
и способности за наставни рад; ако је кандидат лице које је 
раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитив-
ну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности Академије, 
односно Високе школе за информационе и комуникационе 
технологије у Београду; ако постоје елементи за оцењивање, 
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно 
научно-наставног подмлатка; објављена најмање два научна, 
односно стручна рада у међународним, односно домаћим науч-
ним, реферисаним часописима или зборницима са научних, 
односно стручних скупова, са рецензијама из научне, однос-
но стручне области за коју се бира; поседовање најмање пет 
референци из научне, односно стручне области за коју се бира, 
између следећих референци: научни/стручни/уметнички радо-
ви објављени у међународним или домаћим научним часописи-
ма или зборницима са научних/ стручних/уметничких скупова, 
са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник, 
збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у 
развоју нових производа или битних побољшања постојећих 
производа или нових технологија, признати патенти, софтвер-
ска решења; најмање две године радног искуства у настави 
са студентима у високом образовању или најмање пет година 
радног искуства на стручним пословима примерено области за 
коју се бира.

Наука и образовање
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Предавач за ширу научну област 
Eкономија, ужа област Eкономија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: за избор у наставничко звање (и запослење на рад-
ном месту) предавач за ширу научну област Економија, ужа 
област Економија и заснивање радног односа на одређено 
време од пет година, са пуним радним временом 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 висо-
ком образовању; кандидат мора имати стечен научни назив 
магистра наука или најмање стручни назив специјалисте 
академских студија, из научне, односно стручне, области за 
коју се бира у звање, стечен на акредитованом универзите-
ту и акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен у 
иностранству, признат у складу са Законом о високом образо-
вању; кандидат мора поседовати склоности и способности 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 Високе школе 
за информационе и комуникационе технологије у Београду; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у 
обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; 
објављена најмање два научна, односно стручна рада у међу-
народним, односно домаћим научним, реферисаним часопи-
сима или зборницима са научних, односно стручних скупова, 
са рецензијама из научне, односно стручне области за коју се 
бира.поседовање најмање пет референци из научне, односно 
стручне области за коју се бира, између следећих референци: 
научни/стручни/уметнички радови објављени у међународним 
или домаћим научним часописима или зборницима са науч-
них/ стручних/уметничких скупова, са рецензијама; објављени 
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, 
прегледни чланак, учешће у развоју нових производа или бит-
них побољшања постојећих производа или нових технологија, 
признати патенти, софтверска решења; најмање две године 
радног искуства у настави са студентима у високом образовању 
или најмање пет година радног искуства на стручним послови-
ма примерено области за коју се бира. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс мора обавезно да садржи: 1. 
податке неопходне за идентификовање наставничког звања 
(односно радног места) за које кандидат конкурише, што под-
разумева обавезно навођење назива наставничког односно 
сарадничког звања за које се конкурише и редног броја под 
којим је у овом конкурсу наведено, и 2. податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Уз пријаву на конкурс се обавезно дос-
тављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о 
неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању). 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 одла-
гања, 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 наставнич-
ко односно сарадничко звање за које се конкурише. Подносе 
се оверене фотокопије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио; 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 
асистента статус студента на докторским студијама); извод из 
матичне књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија 
(ЦВ) и одговарајуће доказе који потврђују наводе из биогра-
фије; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни 
рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оце-
ну укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада 
(потврда образовне установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати сту-
дентских анкета и слично); одговарајуће доказе о објављеним 
радовима, када је објављивање одређеног броја радова наве-
дено као услов; одговарајуће доказе о поседовању захтеваног 
радног искуства; 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). Процена испуњености општих и посебних 
услова за избор у наставничко или сарадничко звање, 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. Кандидат који поднесе 
благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за 
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву на овај кон-
курс, 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. Пријаве на конкурс, могу 
се поднети најкасније у року од 10 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за 

запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс се могу предати 
лично, искључиво радним данима (понедељак - петак) од 10 до 
14 часова или послати путем поште, на адресу: Висока школа 
за информационе и комуникационе технологије, Здравка Чела-
ра 16, 11000 Београд. Пријаве послате поштом морају стићи у 
Одсек Висока школа за информационе и комуникационе тех-
нологије до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће 
се вештина, односно компетенција, уколико је потребно да се 
таква провера одржи.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3291-007, 011/3290-861

Наставник предметне наставе – стручних 
предмета из области електротехнике

2 извршиоца

Стручни сарадник психолог
са 50% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуња-
вају услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. да поседују одговарајуће образовање у складу 
са чл. 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 („Сл. гласник РС“), за стручног сарадника 
– психолога (Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Електротехника) за наставника пре-
дметне наставе стручних предмета из области електротехнике, 
и за радно место чистачица – према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова и радних задатака средње техничке 
ПТТ школе – основна школа, први степен стручне спреме, 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар на званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а 
(оригинал или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци) 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; оверену фотоко-
пију 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 ове-
рена фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад да децом и ученицима, изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. У поступ-
ку 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.

ОСТАЛО: Пријаве доставити лично, сваким радним даном од 
11.00 часова до 13.00 часова или слати на наведену адресу. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11262 Велика Моштаница, 10. октобра 10

тел. 011/8075-680, 011/8075-434

Оглас објављен 08.12.2021. године, у публикацији 
„Послови”, поништава се за радно место: стручни 
сарадник библиотекар, са 50% радног времена.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК 

„БЕОГРАД”
11210 Београд, Панчевачки пут 39

тел. 011/2712-715

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наведено радно 
место су прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 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. Канди-
дати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: http://www.mpn.gov.rs, достављају: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стечном образовању у складу са чланом 
4 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама, где се наводи да послове 
стручног сарадника педагога може обављати: дипломирани 
педагог; професор педагогије; дипломирани школски психо-
лог – педагог; дипломирани педагог – мастер; мастер педагог; 
2. потврду да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 3. уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); 5. доказ да кандидат зна српски језик; 6. доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (изабрани кандидат доставља при-
ликом закључења уговора о раду). Подносе се оверене фото-
копије или оригинали докумената. Пријава обавезно мора бити 
потписана и садржати контакт кандидата. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који 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 запо-
шљавања 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 кандида-
тима са листе о познавању прописа у установи образовања и 
васпитања, мотивацији и компентенцијама за рад са ученици-
ма и познавању наставног предмета. Конкурсна комисија доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ОСТАЛО: Потребна документа доставити поштом или лично на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

11090 Београд
Омладинско шеталиште 10

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен кан-
дидат под условима прописаним чл. 139, 141 став 8 и 9 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидат треба да приложи следећа документа: оверени препис 
дипломе о стручној спреми (четврти или виши степен стручне 
спреме), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уверење о 
уводној обуци за педагошког асистента, потврду о познавању 
ромског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ да лице није осуђивано прибавља 

Наука и образовање
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установа. У поступку одлучивања о избору врши се претходна 
психолошка процена кандидата за рад са децом и ученицима 
коју обавља надлежна служба за послове запошљавања. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Владимир 
Роловић“, Омладинско шеталиште 10.

ОШ „СУТЈЕСКА“
11080 Земун, Задругарска 1

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна 
школа, у складу са Правилником о организацији и системати-
затизацији послова у ОШ „Сутјеска”. Кандидати су дужни да 
испуњавају и 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолет ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. да имају држављанство Републике Србије, 5. да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који 
буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву кандидати подносе: 1. оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад уколи-
ко одговарајуће образовање није стече но на српском језику, 
3. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену копију, не старију од шест месеци), 4. извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену копију), 5. уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван, у 
складу са одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или оверену 
копију, не старију од месец дана), 6. попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 7. краћу биографију. У поступ-
ку 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на кон-
курс доставити лично или слати на адресу школе.

Домар / мајстор одржавања 
УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четврти степен), 
столар, бравар, водоинсталатер, машинске и електро струке; 
одржавање електроинсталација у исправном стању. Кандида-
ти су дужни и да испуњавају посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: 1. да имају одговарајуће образовање, 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против пол не слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4. да имају држављанство 
Републике Србије, 5. да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосредно 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидати подно-
се: 1. оригинал или оверену копију дипломе о стеченом обра-
зовању, 2. доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, 3. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену копију, не старију од 
шест месеци), 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију), 5. уверење надлежне полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 
139 став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверену копију, не старију од месец 
дана), 6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, 7. 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 посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступка. Рок 
заподношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-

курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или слати на адресу школе.

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА
ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

11000 Београд, Панте Срећковића 2

Предавач из поља уметности за 
област Ликовне уметности, ужа област 

Проширени медији и област Примењена 
уметности и дизајн, ужа област Дизајн 

ентеријера
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених Законом о високом образовању, кандидати у 
прилогу пријаве на конкурс достављају: биографију, оверене 
фотокопије диплома о завршеним академским студијама из 
одговарајуће области, доказ о испуњености услова из чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању, Уверење о држављанству 
Републике Србије, списак радова у пдф формату и радове у 
електронском облику на преносном УСБ диску у ПДФ, ЈПГ или 
МОВ формату. Поред наведених, кандидати морају испуњава-
ти и посебне услове: поседовање признатих уметничких ост-
варења, способност за наставни рад, знања из дигиталне 3Д 
визуализације и просторне анимације ентеријера као и диги-
талног 3Д моделовања, анимације и превизуализације сце-
не. Пријава на конкурс се преузима са сајта: www.vslpu.edu.
rs. Пријаве са прилозима кандидати подносе лично, у Служби 
за кадровске, правне и опште послове Београдске академије 
пословних и уметничких струковних студија – Одсек за умет-
ност и дизајн, сваког радног дана од 12 до 14 часова или путем 
поште, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
11000 Београд, Мештровићева 19

тел. 011/2463-227

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све услове за пријем у 
радни однос из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи. У 
поступку одлучивања о избору кандидата врши се претходна 
провера психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. На психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима упућују се 
кандидати који су изабрани у ужи избор. Након пријема резул-
тата претходне провере психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима кандидати који испуњавају услов 
за пријем у радни однос позивају се на разговор. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Уз одштампани пријавни формулар канди-
дати обавезно подносе: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте 
образовања, а лица са звањем мастер обавезно достављају и 
диплому основних академских студија), доказ да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, за лица која нису стекла образовање на срп-
ском језику доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, биографију. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Доказ да канди-
дат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – лекарско уверење, подноси 
се пре закључења уговора о раду. Решење о избору кандидата 
доноси се у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријавни формулар са биографијом и конкурсом 
траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
лично или поштом на наведену адресу са назнаком „За конкурс 
за радни однос”, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Достављени подаци обрађиваће се, у складу са Законом о 
заштити података о личности, у сврху обраде података у кон-
курсном поступку. Контакт телефон: 011/2463-227.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

11000 Београд, Војислава Илића 88

Наставник технолошке групе предмета 
за образовни профил техничар за 

заштиту животне средине
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под услови-
ма из члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: а) има одговарајуће образовање из области тех-
ничких наука: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
то: образовни профил: техничар за заштиту животне средине:

1) Техничко цртање и машински елементи: (1) дипломи-
рани инжењер машинства; (2) дипломирани инжењер техно-
логије; (3) дипломирани инжењер технолог; (4) дипломирани 
инжењер за неорганск у хемијску технологију; (5) дипломирани 
инжењер металургије; (6) професор машинства; (7) дипломира-
ни инжењер рударства; (8) дипломирани инжењер геологије; (9) 
мастер инжењер технологије; (10) мастер инжењер металургије; 
(11) мастер инжењер машинства; (12) мастер инжењер рудар-
ства; (13) мастер инжењер гелогије.

2) Извори загађења животне средине: (1) дипломирани 
инжењер заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер 
технологије за инжењерство заштите животне средине; (3) дипло-
мирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстил-
ног; (4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови 
осим текстилног; (5) дипломирани инжењер технологије хемијског 
и биохемијског инжењерства; (6) дипломирани инжењер хемијс-
ког и биохемијског инжењерства; (7) дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер водопривредне мелиорације; (8) дипло-
мирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта; (9) 
дипломирани биолог-еколог; (10) дипломирани биолог за еколо-
гију и заштиту животне средине; (11) дипломирани биолог, смер 
заштита животне средине; (12) дипломирани биолог, група био-
логија и екологија; (13) дипломирани еколог за заштиту животне 
средине; (14) професор екологије – заштита животне средине; 
(15) дипломирани хемичар; (16) дипломирани хемичар опште 
хемије; (17) дипломирани хемичар за истраживање и развој; (18) 
професор хемије; (19) дипломирани физико-хемичар; (20) дипло-
мирани физико-хемичар, смер заштите животне средине; (21) 
дипломирани метеоролог; (22) дипломирани инжењер металур-
гије; (23) професор екологије и заштите животне средине; (24) 
дипломирани еколог за заштиту животне средине; (25) дипломи-
рани еколог – заштита животне средине; (26) дипломирани еколог 
заштите животне средине, мастер; (27) дипломирани професор 
биологије, мастер; (28) дипломирани инжењер хемијске техно-
логије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер; (29) 
мастер инжењер заштите животне средине; (30) мастер еколог; 
(31) мастер професор екологије; (32) мастер професор екологије 
и заштите животне средине; (33) мастер професор биологије; (34) 
мастер биолог; (35) мастер професор биологије и географије; (36) 
мастер биолог-еколог; (37) мастер аналитичар заштите животне 
средине; (38) мастер хемичар, студијски програм хемија животне 
средине; (39) мастер професор хемије; (40) мастер физико-хе-
мичар; (41) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка 
хемија животне средине; (42) мастер инжењер технологије; (43) 
мастер инжењер пољопривреде, завршене основне академске и 
мастер студије на студијском програму заштита животне среди-
не у пољопривреди, односно мелиорација земљишта; (44) мастер 
инжењер рударства, завршене основне и мастер академске и мас-
тер студије на студијском програму инжењерство заштите живот-
не средине и заштите на раду. Лице из подтач. (30)- (36) мора 
имати претходно завршене основне академске студије у области 
биологије, екологије или двопредметне студије биологије и гео-
графије.

3) Испитивање тла, воде и ваздуха: (1) дипломирани 
инжењер заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер 
технологије за инжењерство заштите животне средине; (3) 
дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим 
текстилног; (4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и 
смерови осим текстилног; (5) дипломирани инжењер техноло-
гије хемијског и биохемијског инжењерства; (6) дипломирани 
инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; (7) дипломи-
рани грађевински инжењер; (8) дипломирани инжењер грађе-
винарства; (9) дипломирани инжењер геологије; (10) дипломи-
рани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта; (11) 
дипломирани биолог-еколог; (12) дипломирани биолог, смер 
заштита животне средине; (13) дипломирани биолог за еколо-
гију и заштиту животне средине; (14) дипломирани еколог за 
заштиту животне средине; (15) професор екологије - заштита 
животне средине; (16) дипломирани хемичар; (17) дипломирани 
хемичар опште хемије; (18) дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; (19) професор хемије; (20) дипломирани физи-
ко-хемичар; (21) дипломирани физико-хемичар, смер заштите 
животне средине; (22) дипломирани грађевински инжењер за 
хидротехнику; (23) дипломирани метеоролог; (24) дипломира-
ни хемичар - мастер контроле квалитета и управљања живот-
ном средином; (25) дипломирани хемичар инжењер контроле 
квалитета и менаџмента животне средине; (26) дипломирани 
инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеут-
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ско-козметички смер; (27) дипломирани биолог, група биологија 
и екологија; (28) мастер инжењер заштите животне средине; 
(29) мастер аналитичар заштите животне средине; (30) мастер 
биолог; (31) мастер еколог; (32) мастер професор биологије; (33) 
мастер професор екологије; (34) мастер биолог-еколог; (35) мас-
тер професор екологије и заштите животне средине; (36) мастер 
професор биологије и географије; (37) мастер инжењер техно-
логије; (38) мастер метеоролог; (39) мастер професор хемије; 
(40) мастер хемичар, студијски програм хемија животне среди-
не; (41) мастер физикохемичар; (42) мастер физикохемичар, 
студијски програм физичка хемија животне средине; (43) мастер 
инжењер пољопривреде, завршене основне и мастер академ-
ске студије на студијском програму заштита животне средине 
у пољопривреди, односно мелиорацију земљишта; (44) мастер 
инжењер рударства, претходно завршене основне академске 
студије, студијски програм инжењерство заштите животне сре-
дине и заштите на раду; (45) мастер инжењер грађевинарства, 
завршене основне и мастер академске студије у области грађе-
винског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: 
хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехни-
ка и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротех-
ника. Лице из подтач. (30)-(36) мора имати претходно завршене 
основне академске студије биологије, екологије или двопредмет-
не студије биологије и географије.

4) Загађивање и заштита тла: (1) дипломирани инжењер 
заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер техноло-
гије за инжењерство заштите животне средине; (3) дипломира-
ни инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног 
одсека и одсека за графичко инжењерство; (4) дипломира-
ни инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног 
одсека и одсека за графичко инжењерство; (5) дипломирани 
инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; 
(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; (7) дипломирани инжењер металургије; (8) дипломирани 
инжењер металург; (9) дипломирани инжењер грађевинар-
ства; (10) дипломирани инжењер геологије; (11) дипломирани 
инжењер пољопривреде, смер водопривредне мелиорације; 
(12) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију 
земљишта; (13) дипломирани хемичар; (14) дипломирани хеми-
чар опште хемије; (15) дипломирани хемичар за истраживање и 
развој; (16) професор хемије; (17) дипломирани физико-хеми-
чар; (18) дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне 
средине; (19) дипломирани инжењер рударства; (20) дипломи-
рани хемичар - мастер контроле квалитета и управљања живот-
ном средином; (21) дипломирани хемичар - инжењер контроле 
квалитета и менаџмента животне средине; (22) дипломирани 
инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеут-
ско-козметички смер; (23) мастер инжењер заштите животне 
средине; (24) мастер аналитичар заштите животне средине; 
(25) мастер професор хемије; (26) мастер хемичар, студијски 
програм хемија животне средине; (27) мастер физико-хеми-
чар; (28) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка 
хемија животне средине; (29) мастер инжењер пољопривреде, 
завршене основне и мастер академске студије на студијском 
програму заштита животне средине у пољопривреди, односно 
мелиорација земљишта; (30) мастер инжењер геологије, завр-
шене основне и мастер академске студије студијском програму 
инжењерство заштите животне средине, односно хидрогео-
логија; (31) мастер инжењер рударства, завршене основне и 
мастер академске студије на студијском програм инжењер-
ство заштите животне средине и заштите на раду; (32) мастер 
инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академ-
ске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском 
програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко 
инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењер-
ство околине, односно хидротехника.

5) Прерада и одлагање чврстог отпада: (1) дипломи-
рани инжењер заштите животне средине; (2) дипломирани 
инжењер технологије за инжењерство заштите животне среди-
не; (3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смеро-
ви осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство; 
(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови 
осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство; (5) 
дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског 
инжењерства; (6) дипломирани инжењер хемијског и биохе-
мијског инжењерства; (7) дипломирани грађевински инжењер 
за хидротехнику; (8) дипломирани хемичар; (9) дипломирани 
хемичар опште хемије; (10) дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; (11) професор хемије; (12) дипломирани физи-
ко-хемичар; (13) дипломирани физико-хемичар - смер зашти-
те животне средине; (14) дипломирани инжењер геологије, 
смер истраживање минералних сировина; (15) дипломирани 
инжењер рударства; (16) дипломирани инжењер металургије; 
(17) дипломирани инжењер металург; (18) дипломирани хеми-
чар - мастер контроле квалитета и управљања животном сре-
дином; (19) дипломирани инжењер хемијске технологије, био-
хемијски одсек, фармацеутско-козметички смер; (20) мастер 
инжењер заштите животне средине; (21) мастер аналитичар 
заштите животне средине; (22) мастер инжењер технологије; 
(23) мастер професор хемије; (24) мастер хемичар, студијски 
програм хемија животне средине; (25) мастер физико-хеми-
чар; (26) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка 
хемија животне средине; (27) мастер инжењер грађевинар-
ства, завршене основне и мастер академске студије у области 
грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно 
модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство; хидро-
техника и водно-еколошко инжењерство околине, односно 
хидротехника; (28) мастер инжењер рударства, завршене 
основне и мастер академске студије на студијском програму 

инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; 
(29) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне и 
мастер академске студије на студијском програму инжењерство 
заштите животне средине, односно хидрогеологија; (30) мастер 
инжењер пољопривреде, завршене основне и мастер академ-
ске студије на студијском програму заштита животне средине у 
пољопривреди, односно мелиорацију земљишта.

6) Прерада и одлагање отпадних вода: 1) дипломира-
ни грађевински инжењер за хидротехнику; (2) дипломирани 
инжењер рударства; (3) дипломирани инжењер геологије; (4) 
дипломирани инжењер заштите животне средине; (5) дипло-
мирани инжењер технологије за инжењерство заштите живот-
не средине; (6) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци 
и смерови осим текстилног; (7) дипломирани инжењер техно-
лог, сви одсеци и смерови осим текстилног; (8) дипломирани 
инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; 
(9) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; (10) дипломирани хемичар; (11) дипломирани хемичар 
опште хемије; (12) дипломирани хемичар за истраживање и 
развој; (13) професор хемије; (14) дипломирани физико-хеми-
чар; (15) дипломирани физико-хемичар, смер заштите живот-
не средине; (16) дипломирани инжењер геологије, смер за 
хидрогеологију; (17) дипломирани грађевински инжењер за 
хидротехнику; (18) дипломирани инжењер хемијске техно-
логије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер; 
(19) мастер инжењер заштите животне средине; (20) мастер 
аналитичар заштите животне средине; (21) мастер инжењер 
технологије; (22) мастер професор хемије; (23) мастер хеми-
чар, студијски програм хемија животне средине; (24) мастер 
физико-хемичар; (25) мастер физико-хемичар, студијски про-
грам физичка хемија животне средине; (26) мастер инжењер 
грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије 
у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, 
односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењер-
ство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство око-
лине, односно хидротехника; (27) мастер инжењер рударства, 
завршене основне и мастер академске студије на студијском 
програму инжењерство заштите животне средине и заштите 
на раду; (28) мастер инжењер геологије, завршене основне и 
мастер академске студије на студијском програму инжењерство 
заштите животне средине, односно хидрогеологија.

Кандидат треба да има и: б) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом у ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) зна спрски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати попуњавају 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Сваки кандидат који учествује на 
конкурсу дужан је да достави: 1. попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; 2. потписану пријаву на конкурс 
са кратком биографијом; 3. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 4. уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ 
о неосуђиваности, извод из казнене евиденције који издаје 
МУП Србије (не старије од шест месеци); 7. доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (осим кандидата које су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 8. доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Напоме-
на: сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фото-
копији. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Раз-
говор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а 
о месту и времену ће бити благовремено обавештени. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз 
које нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни 
пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погле-
ду образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у скаду са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве 
на конкурс доставити на адресу: Техничка школа за дизајн 
коже, Војислава Илића 88, 11000 Београд, у року од 8 дана од 

дана објављивања конкурса у листу „Послови”, са назнаком 
„За конкурс”. За додатне информације се можете обратити 
школи, директору на број телефона: 064/8214-782.

ОШ “ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”
11500 Обреновац, Краља Милутина 3

тел. 011/8725-449

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – енглески језик

за рад у првом и другом образовном циклусу, 
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) који 
прописује да у радни однос у школи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то ако: 1. има одго-
варајуће образовање: високо образовање на студијама другог 
степена (студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне 
студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука), на основним студијама од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године а у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у развоју („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018, 6/2020), 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су састав-
ни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Посебни услови рада: у школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 1. одштампан и 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs), 2. доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању); 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 кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (документ издаје МУП РС) – не 
старије од 6 месеци, 4. доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) 
– не старије од 6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у оба-
вези су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику (потврда или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе), 6. пожељно је да кан-
дидати приложе и радну биографију. Лекарско уверење, којим 
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Рок за 
подношење пријаве на конкурс износи 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу 
у ужи круг биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити благовремено обавештени. 
Након обављене психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља 
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора кан-
дидати ће бити обавештени на број телефона који наведу на 
пријави. Решење о избору кандидата донеће Конкурсна коми-
сија у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Пријавни формулар и потребна документација се подно-
се секретеријату ОШ „Љубомир Аћимовић“, Краља Милутина 
3, 11500 Обреновац лично или путем препоручене пошиљке, 
у коверти са назнаком „Пријава на конкурс – не отварати”. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу 
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5722.12.2021. |  Број 965 |   

дискриминације и на особе женског пола. Подаци који се при-
купљају 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). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона 
011/8725-449, од 8 до 12 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Медицинска сестра – васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос ради 
обављања посла медицинске сестре – васпитача, може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, васпитачки смер; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Обавезно полагање испита за 
лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми (уколико се уместо 
дипломе прилаже уверење, оно не може бити старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству, не старије од шест месеци, 
фотокопија мора бити оверена; уверења полицијске управе, 
не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, фотокопија уверења 
мора бити оверена. Ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику потребно је да приложи доказ 
о знању српског језика.

Сервирка
УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос ради 
обављања посла сервирке може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образо-
вања: II степен стручне спреме, осмогодишња школа и струч-
на оспособљеност у трајању од шест месеци до две године; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: овере-
ну фотокопију сведочанства о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству не старије од шест месеци, фотокопија 
мора бити оверена; уверење полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, фотокопија уверења мора бити оверена.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос ради 
обављања посла спремачице може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања: I степен стручне спреме: осмогодишња школа; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс, који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
сведочанства о одговарајућој стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци, фотокопија мора бити овере-
на; уверења полицијске управе, не старије од шест месеци, да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
фотокопија уверења мора бити оверена.

Вешерка
УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос ради 
обављања посла вешерке, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образо-
вања: I степен стручне спреме: осмогодишња школа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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 поро-
дици, 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 пра-
вом, 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. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који 
се налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију сведочан-
ства о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству не 
старије од шест месеци, фотокопија мора бити оверена. уве-
рења полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, фотокопија 
уверења мора бити оверена.

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. У радни однос ради 
обављања посла васпитача, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања за васпитача: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године – на студијима 
првог степена (основне академске, односно струковне и спција-
листичке струковне студије), студијима у трајању од три године 
или вишим образовањем, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирањаод најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-

ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања 
испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: оверену 
фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми и уверење о положеним испитима, не старије од шест 
месеци, уверење о положеном стручном испиту или уверење 
о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти пола-
гао), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију уверења полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику – уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. 

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
искључиво путем поште, на адресу: Пожешка 28, Београд, са 
назнаком: „За конкурс за радно место ______“. Ближе инфор-
мације се могу добити путем тел. 011/3552-770. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈКА ЈУГОВИЋА“

11080 Земун, Градски парк 9

Домар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 
95/2019) кандидат мора да испуњава услове из чл. 139 . Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 и 672020) и услове у 
складу са Правилником о организацији рада и систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ „Мајка Југовића” у Земуну и 
то: 1. да има одговарајуће образовање: а) трећи, четврти или 
пети степен средње стручне спреме занимања столар, бравар, 
водиинсталатер, машинске, електро струке или слично образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад за децом; 3. да није осуђиван правноснажном судском 
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 кривич-
на дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал са холограмом или оверена фотокопија; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кри-
вична дела из тачке 3 услова конкурса (оригинал, не старије 
од 6 месеци), радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима 
се доказује испуњеност услова конкурса доставити непосред-
но или поштом на адресу: Основна школа „Мајка Југовића”, 
Градски парк 9, 11080 Земун, са назнаком „За конкурс за рад-
но место домара”. Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 011/3076-301.

Наука и образовање
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МАШИНСКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДАКИЋ“

11090 Београд, Мишка Крањца 17

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/19) кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС„ бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Машинској школи „Радоје Дакић“, а то су: 1. одговарајуће 
образовање (четворогодишња средња школа електро или 
машинске струке); 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом достављају следећу документацију: 
биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању), 
уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/19) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС„ бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Машинској школи 
„Радоје Дакић”, а то су: 1. одговарајуће образовање (четворо-
годишња средња школа електро или машинске струке и знање 
рада на рачунару); 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ под 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом 
достављају следећу документацију: биографију (ЦВ), доказ о 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију дипло-
ме о стеченом средњем образовању), уверење о неосуђиваности 
(оригинал, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на 
адресу: Машинска школа „Радоје Дакић“, Мишка Крањца 17, 
Београд-Раковица 11090.

ОШ „20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 138
тел. 011/6156-059

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Зако-

на о основама система образовања и васпитања стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године према про-
писима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године, и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, као и 
услове прописане Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „20. октобар“ – средње образовање или II 
степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је да у радни однос у установи може 
да буде примљено лице које има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду, а докази о испуњености осталих услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс. Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор школе посебним решењем. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе (диплома) о стеченом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), уверење о неосуђиваности издато од стране 
МУП-а Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образосно-васпитни рад уколико 
образовање није стечено на српском језику. У поступку одлучи-
вања 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 поступа-
ка. Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 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 децом и ученицима. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на наведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТРГОВАЧКА ШКОЛА

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

Оглас објављен 01.12.2021. године у публикацији 
“Послови” исправља се за радно место: организатор 
практичне наставе, и уместо: са 50% радног времена, 
треба да стоји пун ангажман, као и за радно место спре-
мачица, где уместо: са 61% радног времена, треба да 
стоји: пун ангажман. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

ОШ “ЈАНКО КАТИЋ”
11453 Рогача, Космајска 153

тел. 011/8255-021

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) стечено одговарајуће висо-
ко образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника основне школе и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021): а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисци-

плинарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. год; лице из подтачке (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да лице није правноснажном судском пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика: кандидат, наставник или стручни сарад-
ник, мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику или имати положен испит из српског језика 
по програм одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњен пријавни формулар, доставити: 1. оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама, 2. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу (важи за кандидате који нису приправници); 3. уверење 
о држављанству, оверена фотокопија; 4. извод из матичне 
књиге рођених, оверена фотокопија; 5. уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична 
дела из тачке 3) услова конкурса, не старије од 6 месеци; 6. 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни 
рад доказује се положеним испитом из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на српском језику. Решење о избору 
кандидата доноси Конкурсна комисија у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима, а након добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Основна школа „Јанко Катић” у Рогачи, као рукова-
лац подацима о личности, предузимаће све потребне техничке 
и организационе мере за заштиту личних података кандида-
та, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, 
или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, 
коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих 
облика обраде. Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима 
се доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу: 
Основна школа „Јанко Катић”, 11453 Рогача, Космајска 153, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести радно место за 
које се кандидат пријављује”. Документа се по окончању кон-
курса не враћају кандидатима. Ближе информације о конкурсу, 
могу се добити на број телефона: 011/8255-021, радним данима 
од 09.00 до 13.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

11000 Београд, Крупањска 3
тел. 069/3308-006

e-mail: vesnaprcovic@yahoo.com

Оглас објављен 15.12.2021. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости за радно место: 
техничар одржавања информационих система и тех-
нологија на одређено време.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДРЕНИК”

11000 Београд, Панчевачки пут 87

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне, студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије); студија-
ма у трајању од три године или више образовање (члан 140 
Закона); дозвола за рад (лиценца); да кандидат има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
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кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, у складу са законом, и да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
РС и да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о завршеној 
школи, уверење о држављанству РС, биографију, попуњену 
пријаву. Пријаве слати на мејл-адресу: vrtic@dreniknd.com или 
на адресу Предшколске установе „Дреник”, Панчевачки пут 87, 
11000 Београд. Контакт особа: директор Предшколске установе 
„Дреник” Ивана Путановић, бр. телефона 063/617-592.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београд, Милосава Влајића 1

тел. 011/254-1977

Дефектолог наставник у посебним 
условима

Секретар установе у посебним условима
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, сагласно чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): 1. одговарајуће обра-
зовање, 2. да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; дефектолог 
наставник у посебним условима. Услов у погледу одгова-
рајућег образовања: високо образовање на студијама другог 
степена (студије другог степена из научне области, односно 
из стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области педагогш-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који 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. годи-
не, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 17/2018) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Основној школи „Милоје 
Павловић”, и то: професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом ментално ометеном у развоју, дипломи-
рани дефектолог – олигофренолог, мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју и дипломирани дефектолог 
– мастер који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју. Секретар установе 
у посебним условима. Услов у погледу одговарајућег образо-
вања: високо образовање на студијама другог степена (сту-
дије другог степена из научне области, односно из стручен 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагогшких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена који 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 а у скла-
ду са чланом 132 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“ Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18-други 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Милоје Павловић”. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати су дужни да уз пријаву за конкурс приложе: био-
графију, попуњен пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ о стеченом одговарајућем образовању (ове-
рена копија дипломе основних и мастер студија), доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (документ 
издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); уверење 
о држављанству Републике Србије (да издати документ није 
старији од шест месеци), доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику (потврда или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе), оригинал или оверена 

копија извода из матичне књиге рођених са холограмом (да 
издати документ није старији од шест месеци), уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о стручном усавршавању (факултативно). Рок за 
подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” код Националне службе за 
запошљавање. По завршетку конкурса примљена докумен-
тација се не враћа кандидатима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе и/или телефо-
не које су навели у својим пријавама. Након обављене пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и обавља разговор са 
кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће 
бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. 
Послодавац задржава право провере достављених докуме-
ната пре потписивања уговора. Пријаве се подносе секре-
таријату школе ОШ „Милоје Павловић” лично или путем 
препоручене пошиљке на адресу Милосава Влајића 1, 11030 
Београд, са напоменом „Пријава на конкурс – не отварати”.

ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 58
тел. 011/214-39-65, 311-17-79

Педагошки асистент за ученике ромске 
националности

на одређено време до краја школске 
2021/2022. године, најкасније до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено средње образовање 
у четворогодишњем трајању. У смислу чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице под условима прописаним 
законом, да има одговарајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
За рад на пословима педагошког асистента услове испуњава 
кандидат који зна ромски језик и има савладан програм обуке 
у складу са Правилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Рапублике Србије. Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати обавезно подносе доказ о 
одговарајућем образовању - диплома одговарајућег степена 
образовања - оверена фотокопија, доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 зако-
ном, утврђенио дискриминаторно понашање - оригинал не 
старији од 6 месеци, уверење о држављанству издат на про-
писаном обрасцу са холограмом - оверена фотокопија, извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом - оверена фотокопија, доказ о познавању српског 
језика - подноси само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику, потврду о познавању ромског језика коју 
издаје високошколска установа или национални савет ромске 
националне мањине на основу положеног стандардизованог 
теста који издаје Министарство - оригинал или оверена фото-
копија, биографију, лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Решење о избору кандидата доноси се у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар са биографијом и конкурсом траженим доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на 
наведену адресу са назнаком “за конкурс за радни однос на 
одређено време”. Достављени подаци обрађиваће се у скла-
ду са Законом о заштити података о личности у сврху обраде 
података у конкурсном поступку.

БОР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Наставник математике
за 77,78% радног времена

Наставник физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 139, 140, а у вези са чланом 
154 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стече-
но на студијима другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), у 
складу са Законом о високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису који је уређивао 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 (“Про-
светни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 
и 11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат треба да 
поседује: уверење о држављанству (у оригиналу или овереној 
фотокопији); 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 правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит – испит за 
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија). Кандидат мора 
да зна српски језик. За доказе који су неопходни у поступку 
одлучивања, установа поступа у складу са ЗОУП-ом („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) и 
уз сагласност запосленог (образац 1). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
треба послати на напред наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 030/590-142.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Наставник математике
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих услова 
за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18) и услове из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 02/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20). Кандидат пријављен на место наставни-
ка треба да има образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и врсту стручне спреме пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 08/2015, 11/2016, 13/2016, 02/2017, 13/2018, 07/2019, 
02/2020, 14/2020 и 15/2020). Кандидат треба: да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама и Закону о осно-
вама система образовања и васпитања; 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 
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малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), диплому о поседовању одговарајућег 
образовања, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 08/2015, 11/2016, 13/2016, 02/2017, 
13/2018, 07/2019, 02/2020, 14/2020 и 15/2020) и одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања; извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности 
(уверење из казнене евиденције МУП-а, да лице није осуђи-
вано (не старије од 6 месеци), као и доказ о познавању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија школе доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави школи лично 
или на напред наведену адресу. Додатне информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона: 030/581-408.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих услова за 
заснивање радног односа из Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20). Кандидат пријављен на радно место спемачице, 
чистачице (чистача), радника на одржавању хигијене из чла-
на 24 Правилника о организацији и систематизацији послова 
Техничке школе Мајданпек (број 485 од 17.5.2021. године и 
Измена и допуна бр. 731 од 18.8.2021. год.) мора и да испуњава 
услове за заснивање радног односа и рад запослених у шко-
ли у складу са чланом 16 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова Техничке школе Мајданпек (број 485 од 
17.5.2021. године и Измена и допуна бр. 731 од 18.8.2021. год.). 
Кандидат треба: да има одговарајуће образовање – I степен 
стручне спреме према члану 24 Правилника о организацији и 
систематизацији послова Техничке школе Мајданпек (број 485 
од 17.5.2021. године и Измена и допуна бр. 731 од 18.8.2021. 
год.); 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); диплому 
о поседовању одговарајућег образовања (првог степена стру-
чне спреме, оверену копију не старију од 6 месеци) прописано 
чланом 24 Правилника о организации и систематизацији посло-
ва Техничке школе Мајданпек (број. 485 од 17.5.2021. године 
и Измена и допуна бр. 731 од 18.8.2021. год.) и одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не ста-
рија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ 
о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано (не старије од 6 месеци, оргинал или 
оверену копију); доказ о познавању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Конкурсна комисија школе доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи сву потребну документацију и достави школи 
лично или на напред наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Додатне информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 030/581-408.

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3 

тел. 019/541-974, 019/544-560

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовањаи васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сис-
тематизацији радних места у Неготинској гимназији, и то: да 
имају одговарајуће образовање – основну школу; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дело за која је изречена безусловна казна затво-
ра 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 кривич-
но дело примање мита или давање мита; за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја или против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и да 
познаје рад на рачунару. Кандидати су дужни да поднесу сле-
дећа документа: одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете); ЦВ са кратком 
радном биографијом; диплому о стеченом образовању или уве-
рењу о дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања; извод из матичне књиге 
рођених – нови образац (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, филзичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се у року од 8 дана од истека рока за подно-
шење пријава упућују на претходну проверу психофизичких 
сопсобности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса могу се поднети лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком “Пријава за конкурс”. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Ближа 
обавештења могу се добити на телефон: 019/544-560.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
БОР

19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Наставник страног језика II - руски 
језик, за област рада Трговина, 

угоститељство и туризам
са 33,33% радног времена, на одређено 

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

ради неге детета

УСЛОВИ: 1) кандидати треба да испуњавају услов прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 
и 6/2020 - даље: Закон). Поред тога, потребно је да кандида-
ти имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона. Услови у погледу степена стручне спреме: студије дру-
гог степена (мастер академске студије) за кандидате који су 
стекли образовање по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, за кандидате који су стекли 
образовање по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Услови у погледу врсте стру-
чне спреме: за наставника страног језика II - руски језик, за 
област рада Трговина, угоститељство и туризам, у складу са 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021), односно 
да је: професор, односно дипломирани филолог за руски језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Руски језик и књижевност); мастер 
професор слависта - руски језик и књижевност; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Руски језик и књижевност); 2) кандидати 
треба да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 

кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) и 4) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2) пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу 
у оригиналу или овереном препису – фотокопијама, а непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са траженом документацијом слати на адресу: Економско-трго-
винска школа, Београдска 10, 19210 Бор, са назнаком “Пријава 
на конкурс”. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на број телефона 030/2456-310.

ОШ „СВЕТИ САВА“
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, завр-
шен 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, одузи-
мање 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 запггићених међународним правом, без обзи-
ра 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 усло-
ва 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 приложи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (оригинал или оверене копије); доказ о стручној спреми; 
доказ да кандидат има завршену обуку за педагошког асистента 
(педагошки асистент: 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 раз-
матране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број телефо-
на. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за радно место педагошког асистента” или донети 
лично код секретара школе.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област 
Машинство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Ста-
тутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских наставни-
ка и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стру-
чне спреме, мастер инжењер машинства и уписане докторске 
академске студије из научне области машинство. Остали усло-
ви утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гл. РС“, бр 88/2017) и чл. 109, 116 и 117 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских наставни-
ка и сарадника на Техничком факултету у Бору. Уз пријаву на 
конкурс, неопходно је доставити доказе о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, копиране стране научних 
и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа непостојања сметње из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању (Сектор аналитике поли-
цијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном 
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
конкурса, достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, 
Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 
15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

e-mail: ostekija@ptt.rs

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставика основне школе, за педа-
гога или психолога стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (кандидат мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до10. септембра 2005. 
године; 2) да поседује дозволу за рад наставника, односно 
стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); 4) да има најмање осам (8) година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 5) да има психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 6) 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) знање 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи; изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, 
дужност директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог зако-
на за наставника основне школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет (10) година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. То лице мора поседовати одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1) 
потпуном пријавом сматра се пријава која садржи оригинал или 
оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образо-
вању; 2) доказ о држављанству РС (уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију); 3) извод 
из матичне књиге рођених (нови образац оригинал или овере-
на копија); 4) доказ о неосуђиваности за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5) 
доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење надлежног суда, не старије од 6 
месеци); 6) потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања, тј. најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 7) доказ о знању језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику, кандидат доставља писмени 
доказ да је положио ипсит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе); 8) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; 9) радну биографију, оквирни план рада за 
време мандата; 10) потврду о обуци и положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење о поло-
женој обуци и испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном већ ће изабрани кандидат који нема обуку и поло-
жени испит за директора бити у обавези да положи испит за 
директора у законском року од дана ступања на дужност); 11) 
уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави резулта-
те стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; 12) лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци); радну биографију и све доказе о испуње-
ности услова за избор чије се прилагање тражи. Докази о одго-
варајућем образовању, о неосуђиваности, држављанству Репу-
блике Србије, о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности и знању српског језика саставни су део пријаве за 
конкурс. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријавље-

ним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети 
лично или препорученом поштом на адресу, Основна школа 
“Светозар Радић” Текија, Коче Анђелковића 65, 19325 Текија – 
са назнаком „Конкурс за директора школе“. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближа 
обавештења могу се добити од секретара школе на телефон 
019/804-120, радним данима: понедељак, уторак, четвртак од 
07 до 14 часова.

ЧАЧАК

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА 

32000 Чачак, Стоје Тошић 23

Радник за одржавање хигијене – 
чистачица

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилником о организацији и систематизацији послова 
Прехрамбено-угоститељске школе, члан 23: да има завршено 
основно образовање, I степен стручне спреме; 2) да има пси-
хичку, 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – образовно-васпит-
ни рад се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, доставити: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 2. ори-
гинал или оверену копију о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених; 3. 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, издату по објављивању конкурса 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само онај канди-
дат који одговарајуће високо образовање није стекао на срп-
ском језику; 6. биографију са контакт подацима. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од стране 
кандидата. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише), који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да докумен-
тацију којом се доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доставе школи са 
назнаком „За конкурсну комисију“. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, прија-
ве без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа 
о испуњавања свих услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе или предати лично у просторијама шко-
ле, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

Наставник графичарства
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање 
сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник 
РС“, бр. 21/15, 11/16, 13/18, 7/19, 1/21), 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), на студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, доставити: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 2. ори-
гинал или оверену копију о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених; 3. 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, издату по објављивању конкурса 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само онај канди-
дат који одговарајуће високо образовање није стекао на срп-
ском језику; 6. биографију са контакт подацима. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од стране 
кандидата. 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. Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да доку-
ментацију којом се доказује испуњеност услова конкурса, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставе школи са 
назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, прија-
ве без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа 
о испуњавања свих услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе или предати лично у просторијама шко-
ле, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање 
сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања 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. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 
2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21) стече-
но: на студијама другог степена или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, доставити: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 2. ори-
гинал или оверену копију о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), 3. потврду да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 пол-
не 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); 5. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на српском језику; 
6. биографију са контакт подацима. Доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима није саставни део пријаве на конкурс од стране кан-
дидата. 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 запо-
шљавања. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (htpp://www.mpn.gov.rs) и да докумен-
тацију којом се доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставе школи са 
назнаком: „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, прија-
ве без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа 

Наука и образовање
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о испуњавања свих услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе или предати лично у просторијама шко-
ле, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА 

32000 Чачак, Стоје Тошић 23

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које 
испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 ст. 1 и 2 
и чланом 122 ст. 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 
27/18, 6/20) и то: да поседује одговарајуће образовање из чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено за наставника у подручју рада: Туризам и угос-
титељство, Производња и прерада хране и Хемија, неметали 
и графичарство, за педагога и психолога, и то: 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 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; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, вас-
питача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 
да је кандидат прошао обуку и има положен испит за дирек-
тора установе; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испита за лиценцу; доказ о обуци 
и положеном испиту за директора установе (уколико канди-
дат поседује такав документ, а ако не дужан је да положи 
испит за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност); потврду да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела (не старије од 6 месеци); доказ да није осуђиван за 
привредни преступ по Закону о основама система образо-
вања и васпитања (овај доказ достављају само кандидати 
који су раније вршили дужност директора установе (не ста-
рије од 6 месеци); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак или истрага за наведена кривична дела 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата – извештај просветног 
саветника (уколико је кандидат имао појединачни струч-
но-педагошки надзор); резултат стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ 
достављају само кандидати који су раније вршили дужност 
директора установе). Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да у року 
од две године од дана ступања на дужност положи испит за 
директора; радну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаву на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставити школи на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор директора” или лично у секретаријату школе, од 9 до 
13 часова, сваког радног дана. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе лично или 
путем телефона: 032/330-323.

ОСНОВНА ШКОЛА “КОТРАЖА”
32235 Котража, Котража бб.

Домар – мајстор одржавања

Кувар / посластичар
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс се објављује у недељном листу „Послови“, 
при Националној служби за запошљавање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована решењем директора школе. 
Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 
ЗОСОВ-а и то: 1) да имају одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о систематизацији послова у ОШ ”Котража”: 
за радно место домар – мајстор одржавања трећи или чет-
врти степен стручне спреме занатског смера (бравар, брусач, 
металостругар, столар, електричар, водоинсталатер и сл.); за 
радно место кувар / посластичар трећи степен стручне спреме 
куварског смера; 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије. Доказ о испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 сас-
тавни су део пријава на конкурс и подносе се у виду оверених 
фотокопија, а доказ под 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на прихолошку процену способности 
за рад коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

1) Наставник математике
са 60,67% радног времена, издвојено 

одељење у Марковици

2) Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

3) Кувар

4) Чистачица
УСЛОВИ: да кандидати за наставника математике и стручног 
сарадника - педагога испуњавају услове из чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања 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 децом и ученици-
ма; 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 поро-
дици, 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 пра-
вом, 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 се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати за кувара и чистачицу поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС, 
113/17 и 95/18-аутентично тумачење), морају да испуњавају и 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласникк РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019 и 6/2020: 1) да имају одговарајуће образо-
вање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Поред наведених услова канди-
дати треба да испуњавају услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Милан Благојевић” Лучани: 
трећи степен стручне спреме куварске струке за кувара; први 
степен стручне спреме, односно завршена основна школа, за 
чистачицу.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) пријавни формулар 
(пријаву на оглас); 2) кратку биографију или ЦВ; 3) оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (високом за радна места под бројем 1, 2; средњем  -у тро-
годишњем трајању за радна место под редним бројем 3) и ове-
рен препис/фотокопију сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању за радно место под редним бројем 4; 
4) извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверену фотокопију); 5) уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса (оригинал или оверену фотокопију); 6) уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса; 7) кандидат (односи се 
за наставника и стручног сарадника -педагога) који има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду /уверење високошколске уста-
нове о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема обра-
зовање 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 испи-
та за лиценцу (сматра се да наставник и стручни сарадник-пе-
дагог, 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 мето-
дичких дисциплина; 8) 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. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос на неодређено вре-
ме, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду иза-
брани 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 стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног ста-
ва и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Кандиати који буду 
изабрани по конкурсу, дужни су да приложе доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кан-
дидату може да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана 
од дана достављања решења о избору. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, оригинал или у овереној фотокопији, 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формула-
ром достављају установи на адресу: ОШ „Милан Благојевић”, 
4. децембар 35, 32240 Лучани (са назнаком „За конкурс за 
пријем у радни однос на неодређено време”) или лично. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у Листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Телефон за информације: 032/817-412. Пријаве и приложена 
документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви докази у ори-
гиналу или овереној фотокопији од надлежног органа неће се 
узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
35207 Поточац

тел. 035/8522-804 

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима про-
писаним чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и условима прописаним важећим оредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-

Наука и образовање
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свете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају: оверену копију доказа о одговарајућем образовању 
у складу са чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
уверење о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђи-
ваности 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе и 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 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 пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријавни формулар са потребном документа-
цијом траженом овим конкурсом доставити на горенаведену 
адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35255 Доња Мутница

тел. 035/540-607

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020), и то: основно образовање, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документа-
цију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја – део Ново на сајту), 2. кратку биографију, 
3. оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о стеченој струч-
ној спреми, 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старија од 6 месеци), 5. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал са холограмом или оверену фотокопију), 
6. уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци); 7. лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), 
8. доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Рок за пријављи-
вање 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 пре-
порученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију“, на 
адресу: ОШ „Бранко Крсмановић“, 35255 Доња Мутница.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Оглас објављен у публикацији “Послови “15.12.2021. 
године исправља се за радно место: стручни сарадник 
- психолог тако што уместо стручни сарадник - психолог 
треба да стоји стручни - сарадник психолог са 80% рад-
ног времена на неодређено време. Остали део огласа 
остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

35223 Велики Поповић

Наставник енглеског језика
са 54,44% радног времена

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови су: да има одговарајуће образовање – 
кандидат за радно место наставник енглеског језика треба да 
поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 3 ст. 
1 т. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС – Просв. гл.” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
1/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21), кандидат за радно место дипл.еко-
номиста за финансијско-рачуноводствене послове високо обра-
зовање економског смера: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама; на мастер академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или дававње 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, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик. Додатни услов за радно место дипл.
економиста за финансијско рачуноводствене послове – знање 
рада на рачунару. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја.Уз одштампани пријавни формулар 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом доказују испуњеност прописаних услова и то: уверење/
диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена копија), 
уверење МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139 ст1.т 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или оверена копија 
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци), доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, кратку биогра-
фију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија у складу са чл. 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор упућују се се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након тога комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са њима, а 
за кандидате за радно место под II истовремено се спроводи и 
провера знања рада на рачунару.У року од 8 дана од обављеног 
разговора Комисија доноси решење о избору кандидата. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основ-
на школа “Стеван Синђелић”, 35223 Велики Поповић. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.Телефон за 
информације: 035/621-308, контакт: Јелена Марковић Нешић 
секретар, тел/факс: 035/621-308, e-mail: vojvoda11@mts.rs, www.
osstevansindjelic.nasaskola.rs.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина, Бошка Бухе 4
тел. 035/245-915

e-mail: vladidjor@gmail.com

Наставник хармонике
са 50% норме, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење акорде-
ониста; дипломирани музичар – акордеониста; академски 
музичар акордеониста; мастер музички уметник – професио-
нални статус – акордеониста/хармоникаш; дипломирани музи-
чар – бајаниста); б) да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Наставник виолине
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење виолини-
ста; дипломирани музичар – виолиниста; академски музичар 
виолиниста; мастер музички уметник - професионални ста-
тус – виолиниста); б) да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање. г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Наставник дувачке групе предмета 
кларинет/саксофон

са 90% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (мастер музички уметник, професионални ста-
тус – кларинетиста, са претходно завршеном средњом музич-
ком школом, образовни профил: музички извођач – саксофо-
ниста); б) да има психичку физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање. г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; 

Документа: 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: извод из матичне књиге 
рођених; диплому или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању; извод из казнене евиденције о неосуђиваности за горе 
наведена дела не старије од 6 месеци (из МУП-а РС); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика уколико високо образовање није стечено на српском јези-
ку; радну биографију осим за лица која нису била у радном одно-
су. (Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. 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 стандардизованох поступака.)
Сви докази се подносе у оригиналима или овереним фотоко-
пијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријавни формулар и остала наведена документа-
ција као доказ о испуњености услова се предају непосредно код 
секретара сваког радног дана од 08: 00 до 15: 00 или поштом 
на горе наведену адресу и то у затвореној коверти са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос ____”.

КИКИНДА

ОШ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12

тел. 024/4841-005

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске године, 

тј. до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. непо-
стојање осуде правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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. знање српског и мађарс-
ког језика. Документи који се достављају уз пријавни форму-
лар, објављен на званичној страници Министарства просвете: 
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном 
средњем образовању – 4. степен; 2 уверење о здравственој 
способности; 3. уверење о неосуђиваности из МУП-а; 4. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
5. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија); 6. уверење о знању језика; 7. биографија.

ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурсну 
документацију кандидати могу поднети лично, у затвореној 
коверти, у школи или препорученом пошиљком на адресу: 
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12. Телефон за ближа оба-
вештења: 024/4841-005.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ И

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласни РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), а 
у погледу врсте стручне спреме да испуњава услове прописа-
не Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образоване.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања, Зако-
ном о раду, Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији, Правилником о организацији и систематизацији радних 
места, и то: да су држављани Републике Србије; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да знају 
српски језик, да имају одговарајуће образовање. Уз попуње-
ни пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће 
доказе: извод из матине књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старија од шест месеци); оверен препис / фотокопија 
дипломе / уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
извод из казнене евиденције (КЕ), који издаје надлежна поли-
цијска управа као доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за горе наведена кривична дела, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не 
старије од шест месеци; кандидат који није стекао диплому на 
српском језику доставља доказ да познаје језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад – оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или уверење, односно потврду о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом 

достављају школи, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, лично или на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Решење о избору кандидата биће донета у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “ШАРСКИ ОДРЕД”

38157 Севце

Помоћник радник (чистачица) 
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има основно образовање (завршена основна школа); 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 и давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне боле-
сти, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (достављају кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци, или оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење из 
основог суда; уверење из МУП-а; лекарско уверење. Доказ о 
познавању српског језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве Конкурсна комисија неће узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом и са одштампаним формуларом се достављају школи 
на горенаведену адресу. Све информације се могу добити на 
телефон: 0290/74-200.

ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА 
ШКОЛА

Приштина – Грачаница

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос из члана 139 и 140 ЗОСОВ. У радни однос може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове и то: 
поседовање одговарајућег образовања, услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), у погледу стручне спреме 
услове прописане Правилником о измени и допуни Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стучних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гл. РС - Пр. гл.“ бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 
2/20, 14/20, 15/20, 1/21), поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; извршена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рође-
них) оригинал; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (уверење из полицијске управе 
и уверење из суда) не старије од 6 месеци, оригинал; биогра-
фија кандидата. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 

документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве треба послати на адресу: 
Грађевинско-саобраћајна школа, Приштина-Грачаница, 38205 
Грачаница, са назнаком за конкурс. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 
038/65-292. Доказ о здравственој способности доставља кан-
дидат који буде изабран, непосредно пре закључења уовора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурс ће спровести конкурсна комисија, која ће бити 
именована посебним решењем директора школе у складу са 
чланом 154 став 3 ЗОСОВ.

Домар-мајстор одржавања

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос из члана 139 ЗОСОВ, и то: поседовање одгова-
рајућег образовања, у погледу стручне спреме услове пропи-
сане Правилником о систематизацији и организацији радних 
места Грађевинско-саобраћајне школе Приштина – Грачаница 
(за радно место домар-мајстор одржавања 2 степен, основно 
образовање, за радно место чистачица, 1 степен, основно обра-
зовање), поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци и извод из матичне 
књиге рођених) оригинал; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања, (уверење из полицијске управе и уверење из суда) 
не старије од 6 месеци, оригинал, биографија кандидата. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве треба 
послати на адресу: Грађевинско-саобраћајна школа, Приштина 
- Грачаница, 38205 Грачаница, са назнаком за конкурс. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 038/652-92. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закљу-
чења уовора о раду. Конкурс ће спровести конкурсна комисија, 
која ће бити именована посебним решењем директора школе у 
складу са чланом 154 став 3 ЗОСОВ.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ ”ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”

34000 Крагујевац, Краља Милутина бб.
тел. 034/300-961

Оглас објављен 24.11.2021. године, у публикацији 
“Послови” (број 961), поништава се у целости.

ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24 

тел. 034/519-107 

Наставник српског језика и књижевности
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2019) за тражено радно 
место, односно да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2) 

Наука и образовање
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студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисципплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 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) подтач-
ка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат поред одговарајућег обра-
зовања мора да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републи-
ке Србије, као и да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави 
потврду одговарајуће образовне установе да је положио испит 
из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
приложити и: кратку радну биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење од 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци); доказ о неосуђива-
ности – уверење из казнене евиденције да лице није осуђива-
но (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра (на проверу психофизичких способности у надлежну служ-
бу за запошљавање школа упућује кандидате који су ушли у 
ужи избор). Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставити лично или поштом на адре-
су: ОШ „Свети Сава“, 34243 Топоница, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс – српски језик 
и књижевност”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се разматра-
ти. Ближе информације могу се добити од секретара школе: 
034/519-107, сваког радног дана у периоду од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
34307 Стојник

тел. 034/6707-231

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то ако: има 
одговарајуће образовање у складу са члановима 140, 142, 143 
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима – 
прибавља се пре закључења уговора о раду; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетно лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Лекарско уверење прила-
же кандидат који буде изабран на конкурсу, а пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: 
биографију – ЦВ (са назнаком броја телефона); оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми (професор педа-
гогије; дипломирани педагог – општи смер или смер педаго-
гије; дипломирани школски педагог – психолог; дипломира-
ни педагог; мастер педагог; дипломирани педагог мастер) 
– на студијама другог степена (мастер академске студије; 
мастер струковне студије специјалистичке академске сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; потврду о некажњавању надлежне поли-
цијске управе (не старију од 3 месеца); очитану личну карту; 

доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата Конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
034/6707-231. Пријаве на оглас и потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом слати поштом или доста-
вити лично на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из 
чл. 139, 140 и 142 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова. Такође, кандидати 
морају испуњавати следеће услове: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају пси-
хичку, физичку и зравствену способност за рад са децом 
и ученицима – доказ се прибавља пре закључења угово-
ра о раду; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 и да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да лице није осуђивано 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 малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; радну био-
графију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају посло-
давцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
да који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабра-
ном кандидату може да поднесе жалбу директору у року од 
8 дана од дана достављања решења. Директор одлучује о 
жалби у року од 8 дана од дана подношења. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе непосредно у секретаријату школе или 
препорученом поштом на адресу: Прва техничка школа, 
Радоја Домановића 8, 34000 Крагујевац. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 034/332-461.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за научну област 

Медицинске науке, ужа научна област 
Офталмологија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за научну област 

Медицинске науке, ужа научна област 
Педијатрија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005 
године), односно стечен назив доктора наука по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
завршена одговарајућа здравствена специјализација. Општи 
предуслов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018- др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. Закон, 
11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Правилником о критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На 
конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене 
фотокопије диплома или уверења којима се потврђује ниво 
образовања; потврду надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; списак стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу 
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Коми-
сије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање наставника на Универзитету у Крагујевцу које је сас-
тавни део Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу (https: //www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf), утврђена је обавеза кандидата 
да релевантна документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних елемената 
прописаних одредбама Правилника о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у 
електронској форми (на компакт диску – ЦД). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за научну 
област Медицинске науке, ужа научна 

област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента доктор-
ских студија, сваки од претходних степена студија завршен са 
просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни рад; 
завршена одговарајућа здравствена специјализација општи 
предуслов: Кандидати морају да испуњавају општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018- др. закон, 67/2019 и 6/2020-др закони, 11/2021-аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Закона о нау-
ци и истраживањима (“Сл. гласник РС” бр. 49/19), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 

Наука и образовање
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наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. На конкурс приложити: пријаву на 
конкурс; биографију; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује ниво образовања; потврду надлежног 
органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; потврду да је студент 
докторских студија (за асистента и за сараднике у настави); 
списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација у складу са упутством које се налази на стра-
ници Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у 
електронској форми (на компакт-диску - ЦД). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Чајке 18

1. Наставник рачунарства и 
информатике

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

запослене са породиљског одсуства ради неге 
детета, а најкасније до 19.08.2023. године

УСЛОВИ: У погледу услова кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17), Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС“ бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021), Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места и то: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; да има: 1. образовање у складу са одредбама члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019) ), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС“ бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2. у складу са чланом 142 став 1, 2 и 
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020), обавезно 
образовање из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких, и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има тражено образовање 
из става 1 овог члана закона. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС. Уз попуњени пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому или уверење о врсти и степену 
стручне спреме, извод из казнене евиденицје (КЕ) као доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; потврду високошколске установе да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких, и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 

са Европским системом преноса бодова. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Докази који су прило-
жени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава 
за учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања конкур-
са у листу „Послови”. Пријаве се предају лично у секретарија-
ту школе или путем поште на адресу школе. Решење о избору 
кандидата биће донето у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („ Сл. Гласник РС- Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/16, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,) 
и члана 20. и 21. Правилника о раду ОШ „Светозар Марко-
вић” и то: У радни однос може да буде примљено лице, под 
условима прописаним Законом и то ако: 1. има одговарајуће 
образовање из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 
Закона о основама система образовања (односно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије 5. зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из претходног става доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из претходног става тачка 
1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс а доказ из тачке 
2) се прибавља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
доказ да је кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са европским системом преноса бодова. 
(Наставник који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има наведено образовање. Доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима представља лекарско уве-
рење не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве 
на конкурс, издато од стране овлашћење здравствене устано-
ве. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат 
по окончању конкурса а пре закључења уговора о раду. 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 поро-
дици, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Доказ представља извод из казнене евиденције 
полицијске управе - Одељење за казнену евиденцију. Доказ 
о држављанству Републике Србије представља оригинал или 
оверена копија уверење о држављанству); оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика/доказ о знању српског језика и језика на којем 
ће остваривати образовно-васпитни рад код Послодавца (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику/на српском језику и на језику на којем ће остваривати 
образовно-васпитни рад код послодавца); радну биографију. 
Кандидати преузимају и попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Уз потписану пријаву и наведену докумен-
тацију, потребно је доставити и документацију на основу које 
се врши бодовање по критеријумима из члана 29 Правилника 

о раду (потврда о оствареном радом стажу у установама обра-
зовања и ван установа образовања и доказ о стеченом звању 
у поступку стручног усавршавања и напредовања, уколико га 
кандидати поседују). Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” поштом 
на адресу ОШ „Светозар Марковић” Краљево, Цара Душана 
2, 36000 Краљево, тел. 036/314-296, или лично радним даном 
од 08.00 до 14.00 часова. Додатне информације о конкурсу 
можете добити од секретара школе на телефон 036/314-296. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 
истог члана, члана 142 став 1 ” став 2 став 4Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и 
чланом 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020); степен и врста образовања морају бити 
из образовно научне области у складу са чланом 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању или уверења о стеченом високом образовању, 
уколико диплома није издата (уколико је кандидат завршио 
студије по прописима који су уређивали високо образовање 
од 10. септембра 2005. године кандидат доставља диплому 
са студија првог степена, диплому са студија другог степена 
и додатке уз исте дипломе); доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 
ЕСПБ (оригинал или овере- на фотокопија потврде - уве-
рење одговарајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)- за оне који 
ово образовање поседују, а за оне који не поседују Закон о 
основама система образовања и васпитања, по члану 142 
став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово образо-
вање наставник стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као 
и да није утврђено дискриминаторног понашања, у складу са 
законом – прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати 

Наука и образовање
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који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању 
конкурса, а пре закључења уговора о раду. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „IV краљевачки 
батаљон” Краљево, Улица Олге Јовичић 1, 36000 Краљево, 
контакт телефон: 036/314-330, или лично радним даном од 
8 до 14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац

Јаше Петровића 6 
тел. 037/3552-151

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Плочи

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 кан-
дидат 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: посе-
довање 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 сту-
дије 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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне 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). Кандидат треба 
поседује степен и врсту образовања из члана 2 став 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них 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, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21), поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар – образац на званичној интернет стра-
ници 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 кандидат доста-
ви: кратку биографију; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Одлука о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року прописаним Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени 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 објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Одштампани пријав-
ни 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 просто-
рије школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 037/3552-151.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Дефектолог наставник у посебним 
условима за програм корективно 

стимулативних вежби – логопедске 
вежбе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад са 
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и то: висо-
ко образовање на студијама другог степена или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 10/19, 6/20) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС – Просветни гласник“ бр. 
17/18, 6/20); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца; као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злоствљање малолетног лица или родоск-
врнуће; 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 доба-
ра заштићених међународним правом; без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Попуњени и одштампа-
ни формулар кандидати достављају са потребном документа-
цијом о испуњавању услова из текста конкурса за радно место 
за које конкурише. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају 
следећу документацију: оверена фотокопија дипломе о одго-
варајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о неосуђиваности, не старије од 3 месеца; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци; доказ о познавању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, оверена фотокопија). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горе наведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

1. Наставник клавира

2. Наставник упоредног клавира
3 извршиоца

3. Наставник виолончела
за 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), 
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 18/13 и 2/17), чланом 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 („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17), 
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16 – испр., 13/16 и 2/17). Канди-
дат мора да испуњава услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања: да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицим; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље упородици, одузимање мало-
летног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интер-

нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију; следеће доказе о испуњености услова: 1. 
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и 
додатка дипломи); 2. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); 3. извод из матичне књиге рођених; 4. 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичних 
дисциплина, односно уверење да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и васпитања); 5. 
уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а; 6. доказ о знању српског језика – подноси кандидат који 
средње, више или високо образовање није стекао на српском 
језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се под-
носе лично или шаљу поштом (препорученом пошиљком) на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“
16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1

тел. 016/255-366

Оглас објављен у листу “Послови” дана 01.12.2021. 
године, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, на 
студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више образовање. Поред 
општих услова за заснивање радног односа утврђенх у члану 24 
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), кандидат треба да испуњава и услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон 
– даље: Закон и 10/2019 и 6/2020) и то: да има држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правне 
слободе и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да зна српски 
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
потписану биографију; оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу; оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; извод из матич-
не књиге рођених; оригинал / оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности за дела из члана 139; доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, 
уколико је неопходан. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Наведена докумен-
та не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од стране надлежног органа као доказ 
да су верне оригиналу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја слати на адресу: ПУ “Вукица Митровић”, 
Масариков трг С-12/1, 16000 Лесковац или лично у установу, 
сваким даном од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације о 
конкурсу обратити се Правној служби на телефон: 016/255-366.

Наука и образовање
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ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ВРАГОЛИЋ”

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу

Наставник технике и технологије

Наставник информатике и рачунарства
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, треба да испуњава и услове из чл. 139 и 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и сручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21); 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и кратку биографију канди-
дати подносе и одговарајућу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном факултету – кандидати 
који су завршили основне студије од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године); или оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама првог степена и 
дипломе о завршеним студијама другог степена – за кандида-
те који су завршили студије по прописима који су уређивали 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године); ори-
гинал или оверена фотокопија потврде/уверења одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; уверење о држављанству (не стрије од 6 месеци) 
– оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књи-
ге рођених – оригинал или оверена фотокопија; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела (не старије од 6 месеци); кандидат који 
није стекао образовање на српском језику доставља доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. За кандидате који уђу у ужи 
избор обавезна је претходна психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригина-
лу или овереним фотокопијама. Пријава на конкурс треба да 
садржи актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. У складу са чланом 154 ст. 2 кандида-
ти попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампан, заједно са потребном документацијом 
о испуњености услова достављају школи. Пријаве са докази-
ма о испуњавању условима конкурса се достављају лично или 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања у листу “Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пода-
ци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број: 015/561-869.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЦРВЕНКАПА”

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање за васпитача 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, мастер струковне 
студије) и специјалистичке струковне студије по прописима 
који су уређивали високо образовање у периоду од 10. сеп-

тембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; на студијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више образовање 
– васпитач, у складу са Законом; да има дозволу за рад (лицен-
цу), да испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање, IV степен – 
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, обавеза полагања 
испита за лиценцу, да испуњава услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра – васпитач 
приправник

УСЛОВИ: да има средње образовање, IV степен, медицинска 
сестра – васпитач и лице које има одговарајуће више образо-
вање, 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 испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Помоћни кувар – сервирка
УСЛОВИ: средње образовање угоститељске струке – смер 
кувар, да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има основно обзаровање, да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: кратку радну био-
графију са контакт подацима – ЦВ, оверену фотокопију или 
препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању (за 
радна места: васпитач, медицинска сестра – васпитач, меди-
цинска сестра – васпитач приправник и помоћни кувар – сер-
вирка), односно оверену фотокопију или препис сведочанства 
о завршеној основној школи (за радно место спремачица); 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (за радно место васпитач и радно 
место медицинска сестра – васпитач; напомена: кандидат који 
се пријавио на радно место медицинска сестра - васпитач, који 
не поседује лиценцу, односно нема положен стручни испит, 
дужан је да исти положи у законском року након заснивања 
радног односа); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови 
образац), доказ о знању српског језика (доказ је диплома изда-
та на српском језику) уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику – уверење високошколске установе 
да зна српски језик као језик на којем се остварује васпитно-об-
разовни рад, уверење односно извод из казнене евиденције 
(уверење МУП-а) да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, (не старије од шест месеци). Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави 
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара установе, телефон 
015/471-092. Пријаве на конкурс са потпуном документацијом 
доставити лично или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Црвенкапа“, Дринска 7, 15318 Мали Зворник. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ”
15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6

тел. 015/882-178
e-mail: osabogicevic@mts.rs

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, закључак 
УС РС, 22/11, Одлука УС РС-79/11, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС РС и 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да 

испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 27 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Анта Богићевић” у Лозници, и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање – завршену основну школу; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следећа документа: 1) 
одштампан и попуњен пријавни формулар који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - http://www.mpn.gov.rs (одељак Запо-
шљавање у просвети); 2) оверену фотокопију сведочанства 
или уверења о завршеној основној школи; 3) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал са холограмом или оверену фотоко-
пију); 4) уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); 5) доказ о познавању српског 
језика подноси само кандидат који образовање није стекао на 
српском језику (доставља доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
6) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
7) радну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлу-
ке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Лица 
која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују 
се на проверу психофизичке способности у надлежну службу 
за послове запошљавања, а о датуму и времену провере пси-
хофизичке способности биће обавештени од стране школе на 
број телефона који напишу на пријави. Након обављене пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са канди-
датима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити поштом или лично, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за радно место спремачица” на адресу школе: 
ОШ „Анта Богићевић”, Јанка Веселиновића 6, 15300 Лозница. 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се узимати у разматрање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. За додатне информације обратити 
се секретару школе на телефон 015/882-178.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, закључак 
УС РС-22/11, Одлука УС РС-79/11, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС 
РС и 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуња-
вају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 23 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи „Анта Богићевић” 
у Лозници, и то: 1) да имају одговарајуће образовање – четврти 
степен стручне спреме стечен након завршене економске шко-
ле или гимназије и знање рада на рачунару; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије, 5. да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следећа документа: 1) 
одштампан и попуњен пријавни формулар који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - http://www.mpn.gov.rs (одељак Запо-
шљавање у просвети); 2) оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; 3) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал са холограмом или оверену фотокопију); 4) 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); 5) доказ о познавању српског језика 
подноси само кандидат који образовање није стекао на срп-
ском језику (доставља доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
6) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 7) 
радну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси само изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. 
Доказ о испуњености услова у погледу знања рада на рачунару 
утврдиће се приликом обављања разговора са кандидатима и 
извршиће се провера поседовања знања рада на рачунару на 
исти начин за све кандидате. Лица која испуњавају услове кон-
курса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу психофизич-
ке способности у надлежну службу за послове запошљавања, 
а о датуму и времену провере психофизичке способности биће 
обавештени од стране школе на број телефона који напишу на 
пријави. Након обављене психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања раз-
говора, кандидати ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом 
или лично, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
референт за финансијско-рачуноводствене послове”, на адре-
су школе: ОШ „Анта Богићевић”, Јанка Веселиновића 6, 15300 
Лозница. Фотокопије докумената које нису оверене од надлеж-
ног органа неће се узимати у разматрање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. За додатне информа-
ције обратити се секретару школе на телефон 015/882-178.

НИШ

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА “БУБАЊ”

18000 Ниш, Бубањских хероја 3

Дефектолог наставник у продуженом 
боравку

у посебним условима

Наставник дефектолог-тифлолог
у посебним условима

Дефектолог васпитач у развојној групи
у посебним условима

Дефектолог васпитач у припремно-
предшколској групи
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад-српски језик (доказ су у обавези да 

доставе само кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). У радни однос може бити примљен кандидат који 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/18).

Стручни сарадник педагог
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад-српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). У радни однос може бити примљен кандидат који 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/18).

Наставник предметне наставе – хемија
у посебним условима, са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад-српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). У радни однос може бити примљен кандидат који 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник “, бр. 17/18).

Васпитач у дому
у посебним условима

4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад-српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). У радни однос може бити примљен кандидат који 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/18) и Правилником о врсти образовања вас-
питача и стручних сарадника и условима и критеријумима за 
избор стручног сарадника-асистента у дому ученика (“Сл. гл. 
РС”, бр. 77/2014).

Стручни сарадник – здравствени радник
(лекар у дому ученика)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад-српски језик (доказ су у обавези да доста-
ве само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). У радни однос може бити примљен кандидат који има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Одговарајуће 
образовање је; доктор медицине, са завршеним интегриса-
ним академским студијама, основним академским студијама у 
трајању од најмање пет година.

Наставник практичне наставе у посебним 
условима за образовне профиле у 

пољопривреди
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад-српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). У радни однос може бити примљен кандидат који 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у средњим школама које ост-
варују наставне планове и програме за глуве и наглуве ученике 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 24/04 и 2/09).

Чистачица у посебним условима
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад-српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). У радни однос може бити примљен кандидат који 
има први степен стручне спреме, односно завршено основно 
образовање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом за сва радна места сматра се 
пријава која садржи: оригинал или оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су 
завршили мастер академске студије достављају и диплому са 
основних академских студија), односно сведочанство о завр-
шеној основној школи за радно место чистачице; уверење о 
држављанству РС (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности кан-
дидата 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 или злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
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законом, утврђено дикриминаторно понашање (не старије од 
шест месеци); радну биографију са контакт подацима. Канди-
дати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани пријавни формулар заједно са наве-
деном документацијом достављају школи. Кандидат подноси 
доказ о оспособљености за рад са ученицима са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, уколико је оспособљен на Факултету 
за специјалну едукацију и рехабилитацију. Кандидати који буду 
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. Разговор са кандидатима обавиће се у просторија-
ма школе у Нишу. Кандидати ће о датуму и тачном термину 
заказане психолошке процене у Националној служби за запо-
шљавање, као и о датуму и термину интервјуа бити обавеште-
ни путем електронске поште, односно на број контакт теле-
фона који су навели у својим пријавама, или препорученом 
пошиљком на адресу стана. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријавни формулар са потребном документацијом подноси се 
лично или шаље на горенаведену адресу, у затвореној коверти 
са назнаком: “Конкурс за пријем у радни однос за радно место“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на бројеве телефона: 018/263-801 и 018/263-154.

ОШ “СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачке 1) - 5) Закона о основама система образовања и васпи-
тања и услове из члана 24 Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел. 
бр. 610- 194/2018-01) и то: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Да кандидат 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
тачака 1) до 5) доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 1), 3) до 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови: професор разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учи-
тељ-мастер; професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. По расписаном конкурсу учесник конкурса 
треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата 
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме, односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији 
од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); ори-
гинал доказа надлежне Полицијске управе 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана); пријаву на конкурс са биографијом. 
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и 
после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на кон-
курс је осам дана од дана објављивања конкурса. 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 психолош-
ку процену кандидата коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима, сачињава листу канди-
дата 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. Пријаву слати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код чланова Комисије на број телефона: 018/233-891. Небла-
говремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у 
разматрање.

Чистач
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачке 1) - 5) Закона о основама система образовања и вас-
питања и услове из члана 35. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи „Свети Сава” Ниш 
(дел. бр. 610- 194/2018-01) и то: да је стекао одговарајуће 
образовање-основно образовање, први степен стручне спре-
ме; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1) до 5) доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) до 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник конкурса 
треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата 
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме, односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији 
од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); ори-
гинал доказа надлежне Полицијске управе 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана); пријаву на конкурс са биографијом. 
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и 
после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на кон-
курс је осам дана од дана објављивања конкурса. 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 психолош-
ку процену кандидата коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима, сачињава листу канди-
дата 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. Пријаву слати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код чланова Комисије на број телефона: 018/233-891. Небла-
говремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у 
разматрање.

ЕТШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
18000 Ниш, Александра Медведева 18

Наставник електро групе предмета
са 55% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 
140 ст.1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада електротехника (“Сл. гласник РС – Про-
саветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018, 
2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021) и то: дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови енергетског одсека; дипломи-
рани инжењер електронике, смер индустријске енергетике; 
професор електротехнике, смер јаке струје; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунарства, на 
свим студијским програмима из области енергетике. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар, који се може преузети са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни формулар 
прилажу и: потписану биографију кандидата; оригинал/овере-
ну копију доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекар-
ско уверење подноси избрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико 
образовање није стечено на српском језику. Фотокопије доку-
мената која нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе 
или на горенаведену адресу. Све информације могу се добити 
на бројеве телефона: 018/588-583 и 018/588-051.

Чистачица
са 75% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Под одговарајућим образовањем за чиста-
чицу кандидат треба да има одговарајуће образовање из Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова Електро-
техничке школе „Никола Тесла” Ниш и то: лице са завршеном 
основном школом, односно 1. степеном стручне спреме. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар, који се може преузети 
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни формулар 
прилажу и: потписану биографију кандидата; оригинал/овере-
ну копију доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекар-
ско уверење подноси избрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико 
образовање није стечено на српском језику. Фотокопије доку-
мената која нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично у канцеларији секретара школе 
или на горенаведену адресу. Све информације могу се добити 
на бројеве телефона: 018/588-583 и 018/588-051.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
18204 Горњи Матејевац, Просветина 1

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Горњем Матејевцу

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће образо-
вање у складу са члановима 140-143 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон и 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број: 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) и то: професор разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом; професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипло-
мирани учитељ-мастер; професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар на званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, не старије од 6 месеци; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (оригинал или овере-
на фотокопија потврде-уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за 
оне који ово образовање поседују, они који не поседују, Закон 
сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал или оверена фотокопија) да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела противполне 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; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, 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 ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор, избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања и васпи-
тања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандитати 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лично 
или слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ИВО АНДРИЋ”
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-високо образовање: про-
фесор 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; профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну 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. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (не старију од шест месеци); уверење о неосуђиваности 
за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); доказ о 
радном искуству кандидата-листинг из Фонда ПИО (не старије 
од шест месеци); кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад-оверена фотокопија дипло-
ме или уверења о стеченом високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија уверења, однос-
но 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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности, не старије од шест месе-
ци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним, попуњеним и потписаним формуларом достављају школи 
лично или на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефона: 018/585-500.

ЕТШ “МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18116 Ниш

Булевар цара Константина 82-86

Наставник предмета рачунарске мреже 
+ блок

са 53,70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова настави-
ка рачунарских мрежа, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има одговорајуће 
образовање - према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада електротехника (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 
2/2021), послове наставника рачунарске мреже може да 
обавља: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани 
инжењер електронике; дипломирани математичар, смерови: 
програмерски, рачунарства и информатике; професор инфор-
матике; дипломирани инжењер за информационе системе, 
односно дипломирани инжењер организације за информацио-
не системе или дипломирани инжењер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информационе системе и 
технологија; дипломирани инжењер рачунарства; дипломира-
ни математичар; мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, претходно завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски про-
грам рачунарске комуникације и претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике рачунарства, на 
студијском програму рачунарске мреже и комуникације; мас-
тер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер 
информационих технологија; мастер инжењер организацио-
них наука (студијски програм информациони системи и тех-
нологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 
дипломирани математичар-информатичар. Лице из подтачке 
(8)- (13), која су стекла академско звање мастер, морају има-
ти, у оквиру завршених студија, положених пет предмета из 
области рачунарства и информатике (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области - Математика или Теоријско рачу-
нарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне 
високошколске установе. Да кандидат има држављанство РС; 
да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
натнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује 

образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли ака-
демско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, што доказују 
потврдом одговајуће образовне установе да је кандидат поло-
жио испит из познавања српског језика, оригинал или овере-
на фотокопија. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У складу са чланом 154 став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, школа ће мини-
мум личних података кандидата уступити Националној служби 
за запошљавање - Филијала Ниш ради психолошке процене 
способности за рад са ученицима, јер је иста услов за засни-
вање радног односа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: “За конкурсну комисију”. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник предмета рачунарски
 хардвер + блок

са 51,50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова настави-
ка рачунарског хардвера, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да има одгово-
рајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада електро-
техника (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 
14/2020, 1/2021 и 2/2021) послове наставника рачунарски 
хардвер може да обавља: дипломирани инжењер електротех-
нике; дипломирани електротехнички инжењер; дипломирани 
инжењер електронике; професор електротехнике; дипломира-
ни инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунарства; 
дипломирани инжењер мехатронике-мастер; мастер инжењер 
мехатронике, претходно завршене основне академске студије 
у области мехатронике; да кандидат има држављанство РС; 
да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
натнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли ака-
демско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, што доказују 
потврдом одговајуће образовне установе да је кандидат поло-
жио испит из познавања српског језика, оригинал или овере-
на фотокопија. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У складу са чланом 154 став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, школа ће мини-
мум личних података кандидата уступити Националној служ-
би за запошљавање-Филијала Ниш ради психолошке процене 
способности за рад са ученицима, јер је иста услов за засни-
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вање радног односа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: “За конкурсну комисију”. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник предмета примењена аудио
 и видео техника + блок
са 52,50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова настави-
ка примењене аудио и видео технике, може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговорајуће образовање - према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
електротехника (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 
2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021), послове наставника при-
мењена аудио и видео техника може да обавља: дипломирани 
инжењер електротехнике, смерови електронике и телекому-
никација; дипломирани инжењер електронике, смерови елек-
тронике и телекомуникација; дипломирани инжењер електро-
технике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области електротехнике 
и рачунарства, на студијским програмима из области електро-
нике и телекомуникација. Да кандидат има држављанство РС; 
да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
натнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли ака-
демско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, што доказују 
потврдом одговајуће образовне установе да је кандидат поло-
жио испит из познавања српског језика, оригинал или овере-
на фотокопија. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У складу са чланом 154 став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, школа ће мини-
мум личних података кандидата уступити Националној служ-
би за запошљавање-Филијала Ниш ради психолошке процене 
способности за рад са ученицима, јер је иста услов за засни-
вање радног односа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: “За конкурсну комисију”. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је секретар школе, тел. 018/550-884.

Помоћни наставник
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова помоћног 
наставика, може бити примљен кандидат који испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да има одговорајуће образовање - 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада електротехника (“Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021) послове 
помоћног наставника може да обавља: инжењер електро-
технике, смер електронике и телекомуникација; инжењер 
електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације, 
аутоматика, рачунарски; лице са стеченим одговарајућим 
специјалистичким образовањем у подручју рада електротех-
ника, област електроника; лице са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем у четворогодишњем трајању, однос-
но четврти степен стручне спреме, у подручју рада електро-
техника, област електроника; струковни инжењер електро-
технике и рачунарства, завршене струковне студије на свим 
студијским програмима осим из области енергетике. Да кан-
дидат има држављанство РС; да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 

месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминатнорно понашање; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом 
доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биогра-
фију (ЦВ); оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе (не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, што доказују 
потврдом одговајуће образовне установе да је кандидат поло-
жио испит из познавања српског језика, оригинал или овере-
на фотокопија. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. У складу са чланом 154 став 5. 
Закона о основама система образовања и васпитања, школа 
ће минимум личних података кандидата уступити Национал-
ној служби за запошљавање-Филијала Ниш ради психолошке 
процене способности за рад са ученицима, јер је иста услов 
за заснивање радног односа. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: “За конкурсну комисију”. Лице задужено 
да давање обавештења о конкурсу је секретар школе, тел. 
018/550-884.

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова домара/
мајстора одржавања, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има одгово-
рајуће образовање, четврти или пети степен стручне спреме: 
електро, столарске или водоинсталатерске струке и поло-
жен испит за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници). Да кандидат има 
држављанство РС; да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију доказа о положеном испиту за рад са судовима 
под притиском (за послове руковања постројењем у котлар-
ници); уверење о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (не старије од шест месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, што доказују потврдом 
одговајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из познавања српског језика, оригинал или оверена фото-
копија. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У складу са чланом 154 став 5. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, школа ће 
минимум личних података кандидата уступити Националној 
служби за запошљавање - Филијала Ниш ради психолошке 
процене способности за рад са ученицима, јер је иста услов 
за заснивање радног односа. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: “За конкурсну комисију”. Лице задужено 
да давање обавештења о конкурсу је секретар школе, тел. 
018/550-884.

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова чистачице, 
може бити примљен кандидат који испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговорајуће образовање, 1. степен стру-
чне спреме, завршено основно образовање и васпитање; да 
има држављанство РС; да има психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати су дужни да приложе одго-
варајућу документацију којом доказују испуњеност прописа-
них услова, и то: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању (основно образовање 
и васпитање); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија); извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (не старије од шест месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, што доказују потврдом одгова-
рајуће образовне установе да је кандидат положио испит из 
познавања српског језика, оригинал или оврена фотокопија. 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. У складу са чланом 154 став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, школа ће минимум 
личних података кандидата уступити Националној служби за 
запошљавање - Филијала Ниш ради психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, јер је иста услов за заснивање 
радног односа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: “За конкурсну комисију”. Лице задужено да давање оба-
вештења о конкурсу секретар школе, тел. 018/550-884.

ОШ “ПРВИ МАЈ”
18211 Трупале, Железничка бб

Наставник математике
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова коју су 
предвиђени Законом о раду („Службени гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење, у даљем 
тексту: Закон), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 135 и 139 став 1 тачка 1) - 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, - др. закон, 10/19, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - у 
даљем тексту: Закон) а у складу са чланом 40. Тачка 3) и чла-
на 41. Тачка 7) Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ „Први мај” Трупале дел. бр. 
01-419 од 13.09.2021. године и члана 25. Правилника о раду 
Основне школе „Први мај” у Трупалу дел. бр. 02-104/03 од 
26.04.2018. године, и то: да је стекао одговарајуће образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања, наставни-
ка и стручних сарадника у Основној школи („Службени Глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11-2012, 15/2013, 2/2016 и 
10/2016) и чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да кандидат 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја или против човечности или других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 тачака 1) 3) - 5) саставни су 

Наука и образовање
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део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник 
конкурса треба да поднесе: попуњени пријемни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не ста-
рији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); 
оригинал доказа надлежне Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја или против човечно-
сти или других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одго-
варајућем образовању. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Доказ 
о испуњености услова из тачака 1) 3) - 5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) 
дана од дана објављивања конкурса. 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 кандида-
та коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам (8) дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са 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 (8) дана од дана обавњеног разговора са кан-
дидатима. Изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду 
доставња уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Пријаве на конкурс послати на 
адресу: Основна школа „Први мај”, Железничка бб, 18211 Тру-
пале или доставити лично секретару ОШ „Први мај” Трупале, 
сваког радног дана од 09: 00 – 14: 00 часова. Пријаве морају 
бити упаковане у коверат, на коме се мора нагласити: „За кон-
курс – пријем у радни однос – наставник математике”, као и 
написати своје податке: име, презиме и адресу становања. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 018/4691099. Неблаговремене, непот-
пуне и неисправне пријаве комисија неће узети у разматрање.

Наставник историје
са 50% радног времена на одређено време до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова коју су пред-
виђени 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, у даљем тексту: 
Закон), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 135 и 139 став 1 тачка 1) - 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, - др. закон, 10/19, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - у даљем 
тексту: Закон) а у складу са чланом 40. Тачка 3) и члана 41. 
Тачка 7) Правилника о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у ОШ „Први мај” Трупале дел. бр. 01-419 од 
13.09.2021. год и члана 25. Правилника о раду Основне школе 
„Први мај” у Трупалу дел. бр. 02-104/03 од 26.04.2018. год. и 
то: да је стекао одговарајуће образовање према Правилнику 
о степену и врсти образовања, наставника и стручних сарад-
ника у Основној школи („Службени Гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11-2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, однос-
но високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије). по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја или против човечности или других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 тачака 1) 3) - 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник 
конкурса треба да поднесе: попуњени пријемни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 

уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не ста-
рији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); 
оригинал доказа надлежне Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја или против човечно-
сти или других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одго-
варајућем образовању. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Доказ 
о испуњености услова из тачака 1) 3) - 5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) 
дана од дана објављивања конкурса. 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 кандида-
та коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам (8) дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са 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 (8) дана од дана обавњеног разговора са кан-
дидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Пријаве на конкурс послати на 
адресу: Основна школа „Први мај”, Железничка бб, 18211 Тру-
пале или доставити лично секретару ОШ „Први мај” Трупале, 
сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова. Пријаве морају 
бити упаковане у коверат, на коме се мора нагласити: „За кон-
курс – пријем у радни однос – наставник историје”, као и напи-
сати своје податке: име, презиме и адресу становања. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 018/4691099. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве комисија неће узети у разматрање.

Чистачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова коју су пред-
виђени 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, у даљем тексту: 
Закон), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачка 1) - 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
- др. закон, 10/19, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - у даљем тексту: 
Закон) а у складу са чланом 17. и чланом 27. и чланом 59. и 
60. Правилника о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у ОШ „Први мај” Трупале дел. бр. 01-419 од 
13.09.2021. год и члана 25. Правилника о раду Основне школе 
„Први мај” у Трупалу дел. бр. 02-104/03 од 26.04.2018. год. и 
то: да је стекао одговарајуће образовање према „Правилнику 
о организацији и систематизацији послова и радних задатака 
у ОШ „Први мај” Трупале (дел. бр. 01-419 од 13.09.2021. год): 
завршен први степен стручне спреме – завршена основна шко-
ла; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја или против човечности или других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно 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 испуње-
ности услова из тачака 1) 3) - 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба 
да поднесе: попуњени пријемни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
доказа надлежне Полицијске управе да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја или против човечности или других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији 
од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-

рајућем образовању, а за лица којима још није издата дипло-
ма оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. Услови за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. Доказ о испуње-
ности услова из тачака 1) 3) - 5) саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) дана од 
дана објављивања конкурса. 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 кандидата 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам (8) дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са 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 (8) дана од дана обавњеног разговора са кан-
дидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставња уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Пријаве на конкурс послати на 
адресу: Основна школа „Први мај”, Железничка бб, 18211 Тру-
пале или доставити лично секретару ОШ „Први мај” Трупале, 
сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова. Пријаве морају 
бити упаковане у коверат, на коме се мора нагласити: „За кон-
курс – пријем у радни однос – чистачица”, као и написати своје 
податке: име, презиме и адресу становања. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 018/4691099. Неблаговремене, непотпуне и неис-
правне пријаве комисија неће узети у разматрање.

ОШ “ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 4

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1) - 5) Закона и услове из члана 27. 
и 48 Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Цар Константин” Ниш са Изменама Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Цар Константин” Ниш (дел. бр. 01-180/1-2018 од 21.03.2018. 
године) и то: да је стекао одговарајуће образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
којима су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1. подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Обавезно образовање кандидата је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичних дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (који је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из претходног става. Да кандидат 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 лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови: професор биологије, дипломирани биолог, 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор био-
логије и хемије, дипломирани биолог-смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани професор 
биологије и хемије, професор биологије-географије, професор 
биологије-хемије, професор биологије-физике, професор био-
логије-информатике, професор биологије-математике, дипло-
мирани професор биологије-мастер, дипломирани биолог-мас-
тер, дипломирани професор биологије-хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије-географије, мастер, дипло-
мирани молекуларни биолог-мастер, дипломирани биолог 
заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер 
професор биологије и хемије, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекала академско звање мастер морају 
имати предходно завршене основне академске студије биоло-
гије. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености 
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услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(само учесник конкурса који је променио презиме, односно име 
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не 
старија од 6 месеци); оригинал доказа-уверење надлежне 
Полицијске управе 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 родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал уверење не старије од 30 дана); 
оригинал потврде или оверена фотокопија потврде Поверени-
ка за заштиту родне равноправности да није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не ста-
рији од 30 дана од дана објављивања конкурса), захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подноси Поверенику за 
заштиту родне равноправности у слободној форми, са личним 
подацима и потписом подносиоца (скенирани захтев са потпи-
сом) на мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом на 
адресу Повереник за заштиту родне равноправности Булевар 
краља Александра бр. 84, Београд, са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурсу за заснивање радног односа 
и са навођењем личне адресе учесника конкурса на коју Пове-
реник за заштиту родне равноправности доставља потврда); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, а за лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник 
конкурса који има завршене студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука); оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама биологије (само за 
лица која су стекла академско звање мастер); оверену фотоко-
пију доказа надлежне високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (само учесник конкурса који је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који 
је у току студија положио испит из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену 
фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 9) и 10) 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. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног 
односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата 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 запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: 
Основна школа „Цар Константин”, Великотрновска бр. 4, Ниш, 
или непосредно предати у секретаријату школе у току радног 
времена. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе: 018/538 355. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1) - 5) Закона и услове из члана 140 
став 1 и 2 чланом 142 став 1 и 4. Закона и услове из Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-

ника у основној школи (Службени гласник РС - Просветни глас-
ник број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018” 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којима су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1. подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичних 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 систе-
мом преноса бодова (који 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). Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из претходног става. Да кандидат 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 лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих 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) - 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Услови: дипломирани библиотекар-ин-
форматичар, професор, односно дипломирани филолог језика 
и књижевности, професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности, професор раз-
редне наставе, професор језика и књижевности, односно књи-
жевности и језика-смер библиотекарство, професор, односно 
дипломирани и језика, професор српскохрватскогјезика и југо-
словенске књижевности, професор српског језика и књижев-
ности, професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност, мастер библиотекар-информатичар, мас-
тер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и 
информатика), мастер професор језика и књижевности (главни 
предмет/профил библиотекарство и информатика), професор 
југословенских књижевности, дипломирани компаративиста и 
библиотекар, професор српске књижевности и језика. По рас-
писаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуње-
ни пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само 
учесник конкурса који је променио презиме односно име после 
издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (ориги-
нал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 
месеци); оригинал доказа-потврда надлежне Полицијске упра-
ве да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
потврде нестарији од 30 дана); оригинал потврде или оверена 
фотокопија потврде Повереника за заштиту родне равноправ-
ности да није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана од дана објављи-
вања конкурса), захтев за издавање потврде учесник конкурса 
подноси Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној форми, са личним подацима и потписом подносиоца 
(скенирани захтев са потписом) на мејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу Повереник за зашти-
ту родне равноправности Булевар краља Александра 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна ради учешћа на кон-
курсу за заснивање радног односа и са навођењем личне 
адресе учесника конкурса на коју Повереник за заштиту родне 
равноправности доставља потврда; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још 
није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; оверена фотокопија дипломе о 
завршеној педагошкој академији или учитељској школи (само 
учесник конкурса, професор педагогије, који има предходно 

завршену педагошку академију или учитељску школу); ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкур-
са који има завршене студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука); оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања); 
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе 
о положеним испитима из педагогије и психологије односно 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у 
току студија положио испит из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену 
фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 9) и 10) пријава се 
сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос 
по конкрсу, 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. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног 
односа. 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 способности 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 канди-
дат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаву послати на адресу: Основна 
школа „Цар Константин”, Великотрновска 4, Ниш, или непо-
средно предати у секретаријату школе у току радног времена. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе: 018/538355. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

Чистач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5) Закона и услове из 
члана 36 и 57 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Цар Константин” Ниш са Изме-
нама Правилника о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Цар Константин” Ниш (дел. бр. 01-180/1-
2018 од 21.03.2018. године) и то: да је стекао одговарајуће 
образовање: основно образовање (први степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа); 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По 
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (само учесник конкурса који је променио презиме односно 
име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије 
не старија од 6 месеци); оригинал доказа-потврда надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична 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 
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал потврде не старији од 30 дана); 
оригинал потврде или оверена фотокопија потврде Повере-
ника за заштиту родне равноправности да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не 
старији од 30 дана од дана објављивања конкурса), захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подноси Поверенику за 
заштиту родне равноправности у слободној форми, са лич-
ним подацима и потписом подносиоца (скенирани захтев са 
потписом) на мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне равноправности Буле-
вар краља Александра 84, Београд, са назнаком да је потвр-
да потребна ради учешћа на конкурсу за заснивање радног 
односа и са навођењем личне адресе учесника конкурса на 
коју Повереник за заштиту родне равноправности доставља 
потврда); оригинал или оверену фотокопију дипломе-доказа 
о стеченом основном образовању. Услови за заснивање рад-
ног односа морају бити испуњени и после заснивања радног 
односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата 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 проце-
не способности за рад са ученицима, сачињава листу канди-
дата 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 психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на адре-
су: Основна школа „Цар Константин”, Великотрновска 4, Ниш, 
или непосредно предати у секретаријату школе у току радног 
времена. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе: 018/538-355. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Чистач
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: основно образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству; знање српског језика. Кандидати подносе 
одштампани и попуњен пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају школи следећу 
документацију: кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверену копију); извод из матичне књиге рођених, са 
холограмом; оригинал или оверену копију, уверење о неосуђи-
ваности суда и пс; лекарско уверење (доставља изабрани кан-
дидат приликом потписивања уговора о раду). Рок за подно-
шења пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавања. Комисија након пријема резултата психолошке 
процене кандидата, обавља разговор са кандидатима. Прија-
ве заједно са одштампаним и попуњеним формуларом и са 
потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Сва 
потребна обавештења могу се добити на број телефона секре-
тара школе: 018/4151-422.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

тел. 018/800-068

Наставник машинске групе предмета 
(хидраулика и пнеуматика, машински 

елементи, технологија за компјутерски 
управљане машине, техничко цртање 

са нацртном геометријом, мерење 
и контрола квалитета, технологија 
образовног профила - заваривачи)

са 75% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
машинске групе предмета (хидраулика и пнеуматика, машин-
ски елементи, технологија за компјутерски управљане машине, 
техничко цртање са нацртном геометријом, мерење и контро-
ла квалитета, технологија образовног профила-заваривачи) 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предмет-
ној настави може да изводи лице које је стекло одговарајућу 
стручну спрему за извођење наставе машинске групе предмета 
и звање у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 
1/2019-испр., 9/2019, 2/2020 и 1/2021). Кандидат треба да 
испуњава опште услове прописане законом за заснивање рад-
ног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), као и из члана 
142 став 1 истог закона: 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 - уве-
рење 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. Диплома о 
стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односне 
групе предмета; студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(доставља у року од једне а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), 
и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије; уверење о држављанству (ове-
рен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ове-
рен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, дос-
тавља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да 
буду старија од 6 месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу доставити лично 
или на горенаведену адресу.

Наставник саобраћајне групе предмета 
(саобраћајни системи, саобраћајна 

инфраструктура, организација превоза, 
интелигентни транспортни системи и 

регулисање и безбедност
саобраћаја)

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
саобраћајне групе предмета (саобраћајни системи, саобраћај-
на инфраструктура, организација превоза, интелигентни 
транспортни системи и регулисање и безбедност саобраћаја) 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предмет-
ној настави може да изводи лице које је стекло одговарајућу 
стручну спрему за извођење наставе саобраћајне групе пред-
мета и звање у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада саобраћај („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 
16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019, 2/2020, 17/2020 и 1/2021). Кан-

дидат треба да испуњава опште услове прописане законом за 
заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 
139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), као и из члана 
142 став 1 истог закона: 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 - уве-
рење 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. Диплома о 
стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односне 
групе предмета; студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(доставља у року од једне а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), 
и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије; уверење о држављанству (ове-
рен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ове-
рен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, дос-
тавља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да 
буду старија од 6 месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу доставити лично 
или на горенаведену адресу.

Наставник саобраћајне групе предмета 
(саобраћајна инфраструктура, терет 
у транспорту, организација превоза, 

регулисање и безбедност саобраћаја)
са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника сао-
браћајне групе предмета (саобраћајна инфраструктура, терет 
у транспорту, организација превоза, регулисање и безбед-
ност саобраћаја) може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
одговарајућу стручну спрему за извођење наставе саобраћај-
не групе предмета и звање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада саобраћај 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019, 2/2020, 17/2020 
и 1/2021). Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане законом за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020), као и из члана 142 став 1 истог закона: 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 дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова (доказ - уверење надлежне установе). Обра-
зовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и струч-
ни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 
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одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог 
степена из области педагошког наука или интердисциплинар-
не, 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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписа-
ну биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу), и то: потврда високошколске 
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; 
уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ 
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; уверење 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 или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о 
раду). Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се могу доставити лично или на горенаведену адресу.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

тел. 018/249-270

Наставник ватрогасне групе предмета 
за предмете техничко цртање са 

машинским елементима и ватрогасне 
справе и опрема

са 55% радног времена

УСЛОВИ: Наставник предмета ватрогасне справе и опрема и 
техничко цртање са машинским елементима поред одгова-
рајућег нивоа образовања прописаног Законом, мора да има 
и стечен одговарајући стручни назив прописан Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Економија, право и администрација („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/2019, 2/2020 
и 1/2021). Послове наставника предмета техничко цртање 
са машинским елемнтима може да обавља: дипломирани 
машински инжењер; професор машинства; мастер инжењер 
машинства; мастер инжењер технологије; мастер инжењер 
грађевинарства; професор техника и информатике; мастер 
професор технике и информатике. Послове наставника пред-
мета ватрогасне справе и опрема може да обавља: дипломира-
ни инжењер машинства; дипломирани инжењер технологије; 
дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна 
заштита; дипломирани инжењер за заштиту од пожара; мас-
тер инжењер машинства; мастер инжењер заштите на раду, 
претходно завршене мастер студије студијски програм заштита 
од пожара. У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то лице које: има 
одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 родос-
крвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању (кандида-
ти који су стекли академско звање мастер достављају и овере-
ну фотокопију дипломе или уверење са основних академских 
студија); уверење о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотоко-

пију); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског 
језика подносе само кандидати који оразовање нису стекли на 
српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз конкурсну документацију кандидати достављају и 
потписану сагласност којим потврђују да су упознати са свим 
правима и обавезама које се односе на обраду личних пода-
така које ће вршити Правно-пословној школи Ниш у наведену 
сврху. Ова сагласност важи све време трајања поступка прије-
ма у радни однос. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Правно-пословна школа 
Ниш са назнаком: „За конкурсну комисију”, Трг краља Милана 
број 8, 18000 Ниш.

ОШ “СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за предмет српски језик, члан 3. став 1 тачка 9. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“ Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021. Српски језик: професор срп-
ског језика и књижевности; професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима; дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима; професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик; професор срп-
скохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима; професор 
српскохрватског језика са источним и западним словенским 
језицима; професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-вас-
питни рад изводи на мађарском, односно русинском или румун-
ском језику; професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; професор српског језика и 
српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и 
језик са компаратистиком), Српски језик као страни); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); 
професор српскохрватског језика и књижевности; мастер 
филолог из области филолошких наука; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). Српски као 
нематерњи језик: професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
са мађарским, русинским или румунским наставним језиком; 
дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - 
мастер; професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; профе-
сор српске књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима; професор, односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик; професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенске књижевности и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 

филологија (српски језик и лингвистика), Српски језик као стра-
ни, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Лица из подтач. а) и б) која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србист-
ика. Лица из става 1. тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог члана у 
обавези су да положе испите из Методике с основама глотоди-
дактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, 
Методичке праксе и испит из српског језика у контакту са 
мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку нацио-
налну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну линг-
вистику, Теорију језика у контакту) за остале националне 
мањине. Лица из става 1. тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог члана 
треба да савладају обуку за наставу српског као нематерњег 
језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређи-
вање образовања и васпитања - Центар за професионални раз-
вој запослених у образовању. Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане законом за заснивање радног односа 
и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања (“ Сл. 
гласникРС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), као и из 
члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из 
члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова) 
доказ – уверење надлежне установе). Образовање из става 1. 
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Диплому о стручној спреми стеченој: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене 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 образо-
вањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Форму-
лар 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 сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од јед-
не а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда високош-
колске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотоко-
пију; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотоко-
пију; доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); 
уверење надлежне Полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова о неосуђиваност правноснажном пре-
судом 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности или других 
добара заштићених мађународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије 6 месеци); уверење надлежног суда да 
против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не ста-
рија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
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пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за радно 
место наставника српског језика на неодређено време”.

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за предмет информатика и рачунарство, члан 3. 
став 1 тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021. Информа-
тика и рачунарство: професор, односно дипломирани профе-
сор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године у области информатике, 
математике, физике, електротехнике, машинства или технич-
ког образовања); професор, односно дипломирани професор 
(са завршеним основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, двопредметне студије, где је 
један предмет обавезно информатика; дипломирани математи-
чар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар (сви 
смерови и одсеци, са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); дипломи-
рани инжењер (са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у области информа-
тике, информационих технологија, организационих наука, 
електротехнике и рачунарске технике; дипломирани економис-
та (са завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године у области информатике); 
мастер професор у области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства; мастер професор (двопредметне 
студије) где је један предмет обавезно информатика; мастер 
математичар, мастер физичар, мастер информатичар (свих 
смерова и одсека); мастер инжењер у области информатике, 
информационих технологија, организационих наука, електро-
технике или рачунарске технике; мастер економиста у области 
информатике; мастер дизајнер медија у образовању; мастер 
библиотекар-информатичар; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из области 
информатике, информационих технологија, математике, физи-
ке, организационих наука, електротехнике или рачунарске тех-
нике); мастер инжењер машинства. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају да имају у оквиру завршених основних 
академских студија положено најмање пет испита из информа-
тичких предмета, од тога најмање један из области Програми-
рање и два предмета из једне или две следеће области – Мате-
матика или Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачу-
нарство може да изводи и лице које је на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима које су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, савла-
дало програм рачунарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава усло-
ве из ст. 1–3. ове тачке, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада за предмет Информатика и рачунарство може да 
изводи и: мастер учитељ, који је током студија остварио 90 
ЕСПБ бодова из области информатике и рачунарства; лице које 
је стекло стручни назив струковни специјалиста, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 7. октобра 2017. годи-
не, ако у оквиру завршених студија има положено најмање пет 
информатичких предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање два предмета из једне или две сле-
деће области – Математика или Теоријско рачунарство). 
Испуњеност услова из ове тачке утврђује министарство 
надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и 
програма студија, односно студијског програма. Наставу из 
факултативних наставних предмета могу да изводе лица из чл. 
2. и 3. овог правилника, зависно од врсте факултативног пред-
мета, а у складу са школским програмом и општим актом шко-
ле. Послове којима се остварују садржаји образовно-васпитног 
рада у продуженом боравку од првог до четвртог разреда може 
да обавља лице које испуњава услове утврђене у члану 2. став 
1 овог правилника за извођење образовно васпитног рада у 
разредној настави. Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), као и из члана 142 
став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 – уве-
рење 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. Диплому о 
стручној спреми стеченој: 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, односне гру-
пе предмета; студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање 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 одгова-
рајући 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), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је досту-
пан 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 спре-
ми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о 
броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске упра-
ве Министарства унутрашњих послова о неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности или других 
добара заштићених мађународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије 6 месеци); уверење надлежног суда да 
против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења, не ста-
рија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за радно 
место наставника информатике и рачунарства”.

НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-160

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) за директора може бити 
изабрано лице које испуњава услове из чл. 139 и 140, став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање, стечено: 1) на студијама другог сте-
пена – мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије, студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком случају је нео-
пходна завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, или основне студије у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005; поседовање дозволе за рад (лиценца) наставника; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запустање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање, из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања; најмање 8 година рада на 
пословима образовања и васпитања у установи за образовање 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; посе-
довање лиценце за директора школе (кандидат који не поседу-
је лиценцу може бити изабран али је дужан да положи испиз 
за лиценцу у року од две године од дана ступања на дужност). 
Мандат траје 4 године, рачуна се од дана ступања на дужност. 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“; у року 
од 15 дана од дана објављивања овог конкурса. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); оверен препис / копију дипломе о стеченом образовању (не 
старије од шест месеци од дана објављивања конкурса); оверен 
препис / копију уверења о положеном стручном испиту, испиту 
за лиценцу, односно положеном испиту за директора (не ста-
рије од шест месеци од дана објављивања конкурса); потврду 
о радном искуству, са подацима о пословима и задацима које 
је обављао; преглед кретања у служби са биографским пода-
цима; доказе о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата уколико је надзор вршен (фотокопију извештаја 
просветног саветника овереног печатом школе у којој је вршен 
надзор) и оцену спољашњег вредновања – само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора (извештај просвет-
ног саветника); доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, кандидат доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику; доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања 
– уверење МУП-а (не старије од шест месеци од дана објављи-
вања конкурса); оверен препис лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); доказе о својим стручним и органи-
зационим способностима (необавезно). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију са 
одштампаним формуларом достављају школи. Благовременом 
пријавом сматра се она која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Уколико је пријава предата препоручено, путем поште, 
тада се као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране 
поште. Ако је последњи дан конкурсног рока за пријем пријаве 
недеља или државни празник, као дан пријема рачуна се дан 
пријема пошиљке од стране поште. Под потпуном пријавом сма-
тра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Кандидати 
ће бити обавештени о одлуци Школског одбора у року од 8 дана 
од дана именовања. Ближа обавештења се могу добити у управи 
школе и путем телефона: 020/811-160.

ОШ “Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
36320 Тутин, Лескова

тел. 020/452-554

Хигијеничар
у издвојеном одељењу Рамошево,

 са 50% радног времена

Хигијеничар
у издвојеном одељењу Набоје, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања 
у складу са одредбама Правилника о врсти и степену образовања 
за наставнике и стручне сараднике у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. У 
поступку одлучивања о избору кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психичку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака; 
доказ о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (босански језик). Лекарско уверење доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим Бакић“, 
36323 Лескова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 020/452-554.

Наука и образовање
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ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/313-372

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог до његовог повратка на посао

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник биологије са 35% радног 
времена и изборног предмета 

примењене науке 1, са 20% радног 
времена

(55% радног времена), на одређено време до 
повратка запослене са боловања

Наставник изборних предмета здравља 
и спорта са 90% радног времена и 

наставник за изборни предмет језик, 
медији и култура са 10% радног времена

(100% радног времена), на одређено време 
до повратка запослене са боловања, или 
до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу за пријем у радни однос на 

неодређено време, а најкасније 
до 31.08.2022. године.

Наставник научног истраживања са 70% 
радног времена, наставник психологије 

са 20% радног времена и наставник 
грађанског васпитања са 10% радног 

времена
(100% радног времена), на одређено време 

до повратка запослене са боловања, или 
до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу за пријем у радни однос на 

неодређено време, а најкасније 
до 31.08.2022. године.

Наставник биологије
са 70% радног времена, на одређено време, 

ради замене запосленог који обавља послове 
помоћника директора до 31.08.2022. године

Наставник рачунарства и информатике 
са 21,25% радног времена и наставник 

програмирања са 8,75% радног времена
(30% радног времена) на одређено време, 

ради замене запосленог који обавља послове 
помоћника директора до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати за радно место наставника треба да 
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена- (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односностручне 
области или области педагошких наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у Гимназији; б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) има држављанство Републике Србије; г) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; д) 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заш¬тићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 

да доставе следећа документа: 1. оверени преписи/фотокопије 
диплома о стеченом образовању основних и мастер студија; 2. 
уверење о држављанству; 3. извод из матичне књиге рођених; 
4. доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); 5. доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања. Докази 
о испуњености услова из тачке 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) - лекарско 
уверење, прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
треба послати на адресу: Гимназија, Вука Караџића 7, 36300 
Нови Пазар. Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији ”Послови” 
НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стра-
не директора Школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Педагогија

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну Јавно право област
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Специјална педагогија

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Примењена информатика

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област ФИКХ

на одређено време од 5 година

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област ФИКХ

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су одредбама 
Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору 
у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс 
кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним, мастер / магистарским и докторским сту-
дијама, оверена фотокопија претходног избора у звање, списак 
објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве 
се подносе Правној служби Универзитета на горе наведену адресу 
у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева 
за пријаву на Конкурс за избор у звање и засновање радног одно-
са може се преузети на официјалном сајту Униврзитета у Новом 
Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Додатне информације на горе 
наведени број телефона.

НОВИ СА Д

ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
21137 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове – 

шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: 1) 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређују високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005; 2) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство РС; 5) 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
и најмање три године радног искуства.

Чистачица 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са Законом и то: 1) да има 
завршено основно образовање и васпитање; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документа-
цију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, део Ново на сајту), оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци, уверење из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије надлежне полицијске управе), кратку биографију – ЦВ, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању срп-
ског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављи-
вања текста конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се подносе непосредно или путем поште 
на горенаведену адресу, у затвореној ковери са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос на место _____ (навести радно 
место на које се конкурише)“.

ОШ „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Наставник математике
са 88% радног времена

Домар / мајстор одржавања / ложач
радник на одржавању објекта, опреме и 
грејања школе, са 50% радног времена

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених Законом о раду, кандидат за радно место настав-
ника мора испуњавати и посебне услове прописане у чл. 139, 
140 и 141 Закона о основама система образовање и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС број – Просветни гласник”, 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 
кандидат за радно место домар/мајстор одржавања мора посе-
довати средњу стручну спрему IV степен, смер: електро, сто-
ларски, водоинсталатерски и слично; кандидат за радно место 
спремачица мора поседовати минимум први степен образо-
вања – основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: 
доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме; уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; доказ о неосуђиваности, не старији од 6 месеци; попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; кратку биографију. Кандидат за радно 
место наставника доставља и доказ о испуњености услова о 
знању словачког језика – језик на коме се изводи настава. При-
ложене фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат 
доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне 
– уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
тражене услове биће упућени на психолошку процену способ-
ности рада са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе, телефоне, које су навели у својим пријавама. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс траје 15 дана од дана објављивања. 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” 
21000 Нови Сад

Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос 
у школи може да буде примљено лице, под условима пропи-
саним 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 тачка-
ма 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) овог конкурса прибавља се пре закључења угово-
ра 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 интердисци-
плинарне, 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. сеп-
тембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 3 став 
1 тачка Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник“, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/18 и 11/2019 – у даљем тексту: Правилник), односно 
учесник конкурса треба да је: 1) професор 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 учи-
тељ, 5) дипломирани учитељ – мастер, 6) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Обавезно образо-
вање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је обра-
зовање 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 систе-
мом преноса бодова. Образовање из претходног става настав-
ник 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 акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. Сматра се да наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 8 дана, од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Потребна 
документација: 1. оригинал или оверена фотокопија одгова-
рајуће дипломе (уверења); 2. кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ (потврду или уве-
рење) да је положио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал 
или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, уверење не сме бити ста-
рије од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“; 
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези 
образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у 
иностранству: I Када је образовање стечено у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образо-
вања 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 прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање стечено у иностран-
ству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће висо-
кошколске установе, утврђује решењем министар. Кандида-
ти под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију 
одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити дос-
тављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријавни формулар са документацијом доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс – боравак”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 021/6433-201.

ПУ „БОШКО БУХА“
21460 Врбас, Драгана Грубића 8

тел. 021/705-100

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Дужност директора предш-
колске установе може да обавља лице које има образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за васпитача или стручног сарадника: 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 гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је утврђивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. – има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима васпитања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања. Дужност директора предшколске устано-
ве може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања за васпитача (дужност директора установе може да 
обавља васпитач са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена – основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије, студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем), дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним праввом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује васпитно-образовни рад. Доказ о испуњености 
услова саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом при-
бавља се пре закључења уговора.

ОСТАЛО: Кандидат подноси доказе о испуњености тражених 
услова (оригинале или оверене фотокопије): биографију (ЦВ), са 
кратким прегледом кретања у служби, диплому о одговарајућој 
стручној спреми уверење о положеном испиту за лиценцу за 
наставника, васпитача и стручног сарадника потврду о година-
ма рада после стеченог одговарајућег образовања – лекарско 
уверење (може и из досијеа, а кандидат који буде изабран ће 
накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење), уверење о некажњавању из суда, СУП-а и из прив-
редног суда, уверење о држављанству, извод из МКР за канди-
дате који су променили презиме, односно име после издавања 
дипломе, доказ о познавању језика, у складу са одредбом члана 
141 став 7 ЗОСОВ-а (оверена копија сведочанства, дипломе или 
потврда установе да је кандидат стекао средње, више или висо-
ко образовање на језику на коме се остварује рад или оверена 
копија потврде о положеном испиту из језика с методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе), као и резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико је претходно обављао дужност директора 
установе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу Јавне предшколске уста-
нове „Бошко Буха“ Врбас, Драгана Грубића 8, 21460 Врбас, са 
назнаком “За конкурс” или доставити лично.

УНИВЕРЗИТЕТ 
“УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Наставник за избор у звање доцент 
за ужу научну област Економско-

финансијски менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног одно-
са су предвиђени чл. 73, 74, 75, Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018). Пријаве 
кандидата са прилозима (биографија са неопходим подацима 
за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и 
остала документација), достављају се на адресу: Факултет за 
менаџмент, Сремски Карловци, Његошева 1/а. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
такт телефон: 021/2155-183.

ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
21000 Нови Сад

Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос 
у школи може да буде примљено лице, под условима пропи-
саним 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б)студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, 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 кон-
курса треба да испуњава и услове из члана 3 став 1 тачка Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21- у даљем 
тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је: про-
фесор разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. У скла-
ду са чланом 141 став 7 послове наставника и стручног сарад-
ника, може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на српском језику (на коме се остварује 
образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе (за 
наставника предметне наставе и стручне сараднике). Обавезно 
образовање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким 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 образо-
вања 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 образо-
вање из члана 142 став 1 Закона.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 8 дана, од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање “Послови”. Потребна документација: 1. оригинал 
или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. 
кандидат који није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; 3. оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3) Закона, уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса на огласној табли Националне службе за запо-
шљавање; 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена 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 образо-
вања 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 прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање стечено у иностран-
ству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће висо-
кошколске установе, утврђује решењем министар. Кандида-
ти под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију 
одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити дос-
тављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Пријавни формулар са документацијом доставити на 
адресу: ОШ “Јован Дучић” Петроварадин, улица Прерадовиће-
ва бр. 6. 21000 Нови Сад, са назнаком “За конкурс наставник 
разредне наставе”. Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или на телефон 021/6433-201.

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос 
у школи може да буде примљено лице, под условима пропи-
саним 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б)студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, 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 кон-
курса треба да испуњава и услове из члана 3 став 1 тачка Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21- у даљем 
тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је: про-
фесор разредне наставе професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом - 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу мастер учитељ - дипломирани учитељ – мастер - професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу у складу 
са чланом 141 став 7 послове наставника и стручног сарадника, 
може да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се остварује образов-
но-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по 

програму одговарајуће високошколске установе (за наставника 
предметне наставе и стручне сараднике). Обавезно образо-
вање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је обра-
зовање 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 систе-
мом преноса бодова Образовање из претходног става настав-
ник 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 акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у року од 8 дана, од 
дана објављивања конкурса у публикацији/листу Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Потребна документација: 
1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипло-
ме (уверења); 2. кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (потврду или уверење), да је 
положио испит из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона, уверење не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса на огласној табли Националне 
службе за запошљавање; 4. оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психич-
кој, 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 репу-
блика 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 Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном 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 сте-
ченог образовања за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стече-
ног 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 ове-
рену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити на адресу: ОШ “Јован Дучић” Петроварадин, 
улица Прерадовићева бр. 6. 21000 Нови Сад, са назнаком “ЗА 
КОНКУРС наставник разредне наставе у продуженом боравку”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 021/6433-201.

Наставник предметне наставе из 
предмета историја

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос 
у школи може да буде примљено лице, под условима пропи-
саним 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б)студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, 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 кон-
курса треба да испуњава и услове из члана 3 став 1 тачка Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21- у даљем 
тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је: про-
фесор историје професор историје и географије дипломираи 
историчар мастер историчар дипломирани историчар-мастер 
мастер професор предметне наставе Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани – мастер треба да 
имају завршене основне академске студије историје. У складу 
са чланом 141 став 7 послове наставника и стручног сарадника, 
може да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се остварује образов-
но-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (за наставника 
предметне наставе и стручне сараднике). Обавезно образо-
вање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је обра-
зовање 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 систе-
мом преноса бодова Образовање из претходног става настав-
ник 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 акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају на адресу школе у року од 8 дана, од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или ове-
рена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. кандидат 
који није стекао образовање на српском језику доставља доказ 
(потврду или уверење), да је положио испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, уверење не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса на огласној табли 
Националне службе за запошљавање; 4. оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у 
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци 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 сте-
ченог образовања за обављање послова наставника, по прет-
ходно 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 одго-
варајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. 
Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити 
достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријавни формулар са документацијом доставити 
на адресу: ОШ “Јован Дучић” Петроварадин, улица Прерадо-
вићева бр. 6. 21000 Нови Сад, са назнаком “за конкурс-историја”. 
сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 021/6433-201.

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”
21203 Ветерник, Паунова 14

тел. 021/820-940

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, а то 

Наука и образовање
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су: 1. одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисцилинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, под условом да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) основне студије у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да поседује дозволу за рад наставника 
или стручног сарадника; 3. да је савладао обуку и има поло-
жен испит за директора установе; 4. да има најмање осам (8) 
година рада у установи на пословим образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 6. 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности или других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да 
има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат с одговарајућим високим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора основне школе може 
бити изабрано и лице које поседује: 1) одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за наставника основне школе, односно лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно стртуковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, 
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор директора, са био-
графијом, кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе, кандидати подносе следећу 
документацију: попуњен и одштампан формулар за пријаву 
на конкурс (формулар се налази се на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, а кандидат који има образовање из члана 140 
став 1 тачка 1 подтачка (2) поред оверене фотокопије дипломе 
о стеченом високом образовању прилаже и оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу наставника односно стручног сарадника; доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, кандидати доказују стеченим образовањем на српском 
језику или положеним испитом из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; потврду о годинама 
рада у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
и за кога није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из казнене евиденције надлежне службе 
МУП-а, не старије од 6 месеци); оверену фотокопију лекарског 
уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; (кандидат који буде изабран, нак-
надно ће пре закључења уговора о раду доставити лекарско 
уверење); оверен препис / фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора установе биће у обавези да 
у законском року савлада обуку и положи испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дужност; доказ о резул-
тату стручно педагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника) уколико има; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, извештај просветног саветника (прилажу само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора установе). 
Рок за подношење пријаве са потребном документацијом о 
испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу “Послови”. Конкурсна документација се предаје лично 
или поштом на адресу школе ОШ “Марија Трандафил”, Паунова 
14, 21203 Ветерник, са назнаком “За конкурс за избор дирек-
тора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Лице задужено за давање обавештења по кон-
курсу, секретар школе, телефон: 021/820-940; 063/7177-943.

ПАНЧЕВО

ОШ „СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“
26216 Уздин, Маршала Тита 143

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018 – др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/20), за 
наставника или стручног сарадника основне школе; да посе-
дује дозволу за рад (положен стручни испит односно испит за 
лиценцу за наставника или психолога или педагога), најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; положен 
испит за директора школе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан да положи испит за 
директора школе у законом прописаном року); да је кандидат 
психички, физички и здравствено способан 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 кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс прило-
же: 1) извод из матичне књиге рођених на новом образцу; 2) 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију истог); 3) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању наставника 
или стручног сарадника основне школе; 4) оверену фотокопију 
уверења о положеном стучном испиту, односно испиту за лицен-
це за наставника, односно психолога или педагога, 5) потврду 
о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања 
од послодаваца где га је стекао (потврда мора да садржи назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кан-
дидат био распоређен и време трајања рада из области образо-
вања и васпитања), 6) лекарско уверење са утврђеним психич-
ким, физичким и здравственим способностима за рад са децом 
и ученицима, издато у претходних 6 месеци, доставља се пре 
закључивања уговора о раду; 7) доказ о неосуђиваности (доказ/
уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, 
не старије од 6 месеци); 8) доказ/уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага (оригинал, не старије од 6 месеци); 9) доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); 10) оверену фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује), 11) доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) ако га поседује (оверена фотокопија); 12) доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само ако се на конкурс пријавио кандидати који 
су претходно обављали дужност директора установе) - овере-
на фотокопија; 13) фотокопију важеће личне карте или очитану 
биометријску личну карту. Поред наведеног кандидат треба у 
пријави да наведе краће биографске податке и приложи: подат-
ке о кретању у досадашњој служби или радном односу и доказе 
о својим стручним и организационим способностима. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са прилозима, а неовереним фотоко-
пијама неће се узети у разматрање. Оверене фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Пријаве са документацијом и прило-
зима достављају се искључиво поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора“ или се 
предају лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 9 до 
12 часова. Телефон за информације: 013/673-003 и 013/673-448. 
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране Комисије за 
избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава. 
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 
дана од дана пријема решења о именовању директора школе од 
стране министра просвете, науке и технолошког развоја.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„Т. Г. МАСАРИК“

26362 Јаношик
Едварда Кардеља 59

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020); на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; има степен и врсту образовања на основу Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) предвиђених за послове 
на радном месту библиотекара; 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 словачки језик.

Чистачица – помоћни радник на 
одржавању хигијене

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, I степен 
стручне спреме, односно завршена основна школа; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна словачки језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 1. попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. диплому о стеченом 
образовању (оригинал или оверена фотокопија); 3. радну биогра-
фију; 4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених; 6. уверење из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од шест месеци); 7. уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за неведена кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања издато од надлежне полицијске управе 
(не старије од шест месеци); 8. доказ о знању словачког језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит о знању 
словачког језика) – доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на словачком језику; 9. лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима (доставља пре потписивања уговора). Лекарско уверење 
прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама. Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс 
и комплетном документацијом доставља лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Томаш Гарик Масарик“, Едварда Кар-
деља 59, Јаношик, са назнаком „Конкурс за избор у радни однос на 
неодређено време”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се 
неће узети у разматрање. Ближе информације могу се добити у 
секретаријату школе лично или позивом на број 013/647-001.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs
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ПИРОТ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Чистачица
УСЛОВИ: кандидати морају имати завршену минимум основну 
школу.

Административни радник
са 50% норме

УСЛОВИ: кандидати морају имати завршен IV степен стручне 
спреме, економске школе или гимназије.

Наставник физике
са 60% норме, за рад у истуреним одељењима 

М. Суводол и Расница

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију, професор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор физике и мате-
матике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, дипломира-
ни 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 експе-
рименталну физику, дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани 
физичар-медицинска физика, дипломирани професор физи-
ке-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор физике и информатике, дипломирани физи-
чар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар 
- мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мас-
тер медицинске физике, дипломирани професор физике-хе-
мије, 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, дипло-
мирани физичар - професор физике и хемије за основну шко-
лу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломирани физичар - 
информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике.

Наставник разредне наставе
у матичној школи, на одређено време до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у разредној настави може да изводи: 1) професор разред-
не наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 4) мас-
тер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу. 

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 пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и да није 
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против 
достојанства личности или морала; 4. има држављанство 
Републике Србије, 5. зна језик на коме се остварује образов-
но-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.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХРИСТО БОТЕВ”

18320 Димитровград, Христо Ботев 3 
тел. 010/361-476

Наставник грађанског васпитања
за други циклус основног образовања 
и васпитања, са 65% радног времена, 

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

запослене са функције

УСЛОВИ: 1) Поред испуњености општих услова предвиђених 
Законом о раду, потребно је да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19 и 6/20) и чланом 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника 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, 11/2017, 16/2020 и 3/2021) и то: професор педагогије; 
дипломирани педагог, општи смер или смер школске педаго-
гије; дипломирани школски педагог – психолог; професор пси-
хологије; дипломирани психолог, општи смер или смер школ-
ске психологије; дипломирани школски психолог – педагог; 
дипломирани школско-клинички психолог; лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета страни језик, у складу са 
правилником којим је прописана врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; дипломирани социјал-
ни радник, са положеним стручним испитом, односно испитом 
за лиценцу у области образовања; дипломирани педагог; про-
фесор географије; дипломирани географ; лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета српски језик, у складу 
са правилником којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; мастер педагог; 
мастер психолог; мастер филолог; мастер професор језика и 
књижевности; дипломирани психолог – мастер; дипломирани 
педагог – мастер; мастер географ; дипломирани географ – мас-
тер; мастер професор географије; лице које испуњава услове 
да изводи наставу из предмета историја, у складу са правилни-
ком којим је прописана врста образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; лица која испуњавају услове 
за обављање стручних послова: социјални радник, дефектолог, 
логопед и андрагог; дипломирани географ – просторни планер; 
лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета 
Матерњи језик националне мањине, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; лице које испуњава услове за 
извођење наставе из изборног предмета Матерњи језик / Говор 
националне мањине са елементима националне културе, у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи; лице које испуњава услове за наставника 
основне школе; лице које испуњава услове за стручног сарад-
ника основне школе; дипломирани музички педагог. Сва наве-
дена лица морају имати савладан програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући 
разред, у складу са прописом којим се уређује стално стручно 
усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и струч-
них сарадника, односно претходно завршене неке од следећих 
програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Инте-
рактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуни-
кације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; 
Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре 
воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; 
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање 
деце; Здраво да сте или која имају завршен специјалистички 
курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој 
високошколској установи; 2) поседовање психичке, физичке 
и здравствене способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) поседовање држављанства Републике Србије; 5) 
знање српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (бугарски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (пријавни формулар одштам-
пан са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС) кандидат треба да поднесе: 
оригинал / оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал / оверену копију уверења из МУП-а о 
неосуђиваности за наведена кривична дела (не старије од 6 
месеци), оригинал / оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал / оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно васпитни рад, односно српски и 
бугарски језик (сведочанство или диплома издата и стечена 
на српском, односно бугарском језику или уверење о поло-
женом испиту из српског, односно бугарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, оригинал или 
оверена копија), потписану биографију са адресом и контакт 

телефоном. Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично 
или поштом, на горенаведену адресу. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе на број теле-
фона: 010/361-476.

ОШ „МЛАДОСТ“
Велико Боњинце

Стручни сарадник – педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образовање за 
стручног сарадника – педагога за рад у школи према чл. 6 ст. 
1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовање настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021): 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи прописани су степен и врста образовања 
за стручног сарадника – педагога: 1) професор педагогије, 2) 
дипломирани педагог – општи смер или смер школске педа-
гогије, 3) дипломирани школски педагог – психолог, 4) дипло-
мирани педагог, 5) мастер педагог, 6) дипломирани педагог – 
мастер.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе сле-
дећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу; прија-
ва која не садржи доказ о положеном испиту за лиценцу неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за лиценцу; доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказује се овереном фотокопијом јавне исправе 
о стеченом образовању, а уколико стечено образовање није 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад, потре-
бан је доказ да је кандидат положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе); уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела наведена у тачки 3 
конкурса (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 
6 месеци, издато након расписивања конкурса, оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); био-
графске податке, односно радну биографију. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
– лекарско уверење (не старије од 6 месеци) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су у обавези да на осно-
ву обавештења школе изврше проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима по процедури НСЗ. Пријавни фор-
мулар попунити на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc, 
одштампати и заједно са осталом потребном документацијом 
доставити на адресу: ОШ „Младост“ Велико Боњинце, са наз-
наком „Конкурс за стручног сарадника – педагога“. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код у секретаријату школе, тел. 010/2681-028.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „БРАТСТВО“
Звонце

Стручни сарадник – педагог
за 50% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образовање за 
стручног сарадника – педагога за рад у школи према чл. 6 ст. 
1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовање настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021): 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи прописани су степен и врста образовања 
за стручног сарадника – педагога: 1) професор педагогије, 2) 
дипломирани педагог – општи смер или смер школске педа-
гогије, 3) дипломирани школски педагог – психолог, 4) дипло-
мирани педагог, 5) мастер педагог, 6) дипломирани педагог – 
мастер.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе сле-
дећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (прија-
ва која не садржи доказ о положеном испиту за лиценцу неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за лиценцу); доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказује се овереном фотокопијом јавне исправе 
о стеченом образовању, а уколико образовање није стечено 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад, потре-
бан је доказ да је кандидат положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе); уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела наведена у тачки 3 
конкурса (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 
6 месеци, издато након расписивања конкурса, оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), био-
графске податке, односно радну биографију. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
– лекарско уверење (не старије од 6 месеци) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су у обавези да на осно-
ву обавештења школе изврше проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима по процедури НСЗ. Пријавни фор-
мулар попунити на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc, 
одштампати и заједно са осталом потребном документацијом 
доставити на адресу: ОШ „Братство“, 18333 Звонце, са назна-
ком „Конкурс за стручног сарадника – педагога“. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе, тел. 010/2387-054.

Дипломирани економиста за 
финансијско-материјалне послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) 
да има одговарајуће високо образовање: 1. на студијама дру-
гог степена из области економских наука, у складу са Правил-
ником о листи стручних, академских и научних назива (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године); 2. на основним студија-
ма економске струке у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 

правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу 
документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о познавању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се 
овереном фотокопијом јавне исправе о стеченом образовању, 
а уколико образовање није стечено на језику на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад, потребан је доказ да је канди-
дат положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); уверење да лице није осуђивано за 
кривична дела наведена у тачки 3 конкурса (издаје надлежна 
полицијска управа, не старије од 6 месеци, издато након рас-
писивања конкурса, оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); биографске податке, односно 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима – лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су у обавези да на основу обавештења школе извр-
ше проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
по процедури НСЗ. Пријавни формулар попунити на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANJE.doc, одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом доставити на адресу: ОШ 
„Братство“, 18333 Звонце, са назнаком „Конкурс за дипломира-
ног економисту за финансијско-материјалне послове“. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“ НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе, тел. 010/2387-054.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ“

18310 Бела Паланка, 9. мај 2
тел. 018/855-510

e-mail: srednjaskolabp@gmail.com

Наставник 
електрогрупе предмета – програмирање

са 60% радног ангажовања

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 кан-
дидат 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 да: има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чланом 1 и 3 тачка 
15 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у стручним школама у подручју рада Елек-
тротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 2/2017 8/2017, 4//2018 13/2018, 20/2, 14/20, 
1/21 и 2/21,) да је стекао једно од звања: (1) дипломирани 
инжењер електротехнике; (2) дипломирани инжењер електро-
нике; (3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, 
рачунарства и информатике; (4) професор информатике; (5) 
дипломирани инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за информационе систе-
ме или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци 
за информационе системе, информационе системе и техно-
логије; (6) дипломирани инжењер рачунарства; (7) дипломи-
рани математичар; (8) мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским 
програмима; (9) мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно 
завршене основне академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже 
и комуникације; (10) мастер математичар; (11) мастер инфор-
матичар; (12) мастер инжењер информационих технологија; 
(13) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски про-
грам Информациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); (14) дипломирани мате-
матичар – информатичар; лица из подтач. (8)–(13), која су 
стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завр-
шених студија, положених најмање пет предмета из области 
рачунарства и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области Објектно оријенти-
сано програмирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што 
доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске 
установе; 2) да кандидат 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 родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV) и овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, степену и 
врсти стручне спреме, прописаних чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у складу са чл. 1 и 3 тач-
ка 15 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у стручним школама у подручју рада Елек-
тротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 2/2017 8/2017, 4//2018 13/2018, 20/2, 14/20, 
1/21 и 2/21); уверење да није осуђиван за наведена кривична 
дела које издаје надлежна полицијска управа (МУП), ориги-
нал не старији од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома 
није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за 
лица која нису стекла образовање на српском језику – доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже иза-
брани 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 коми-
сија након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпу-
не, 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. Пода-
ци 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). 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса: лично у школи или на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Контакт особа: секретар 
школе, тел. 018/855-510 или 060/0281-641.

Наставник практичне наставе из области 
текстилства – израда конфекције

са 70% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, 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 чланови-
ма 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то 
да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 
1 став 11 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника и помоћних наставника у области 
рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 7/2107, 9/19, 14/20), односно да је стекао 
једно од звања: (1) дипломирани инжењер технологије, одсек 
текстилно инжењерство; (2) дипломирани инжењер технолог, 
одсеци текстилно инжењерство или текстилни; (3) дипломи-
рани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и 
одеће; (4) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројек-
товање текстилних производа; (5) дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстил-
но-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-ма-
шинске струке; (6) дипломирани текстилни инжењер конструк-
ције одеће; (7) текстилни инжењер за одевну технологију; (8) 
инжењер технологије за текстилну конфекцију; (9) текстилни 
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и 
конфекцијско-трикотажни; (10) текстилни инжењер моделар 
конструктор; (11) инжењер текстилне технологије, одсек тех-
нолошки, смер текстилни, група текстилна конфекција; (12) 
моделар одеће - специјалиста; (13) специјалиста у производњи 
одеће; (14) мастер инжењер технологије; (15) дипломирани 
инжењер технологије, студијски програм из области тексти-
ла; (16) инжењер технологије, студијски програм из области 
текстила; (17) специјалиста струковни инжењер технологије, 
(18) струковни инжењер технологије; (19) инжењер дизајна за 
текстил и одећу; (20) текстилни инжењер, смер текстилно-оде-
вни са претходно завршеним одговарајућим средњим образо-
вањем; лице из подтач. (1)–(11) и подтач. (19) и (20) треба да 
је стекло средње образовање у трогодишњем или четворого-
дишњем трајању за одговарајући образовни профил (конфек-
ција) у подручју рада Текстилство и кожарство, област текстил-

Наука и образовање



   |  Број 965 | 22.12.2021. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs84 

ство; лице из подтачке (14) треба да има претходно завршене 
основне академске студије, студијски програм текстилна техно-
логија, као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању на образовних профилима за 
конфекцију; лице из подтачке (15) треба да има завршене 
основне академске студије у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодо-
ва, као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању на образовних профилима за кон-
фекцију; лице из подтачке (16) треба да има завршене основне 
академске студије у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова као и 
одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворо-
годишњем трајању на образовних профилима за конфекцију; 
лица из подтач. (17) и (18) треба да имају претходно завршене 
основне струковне студије студијски програм одевна техноло-
гија, односно текстилна конфекција, односно конфекција као и 
одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворо-
годишњем трајању на образовним профилима за конфекцију; 
2) кандидат треба 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 родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду.Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV), овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, степену 
и врсти стручне спреме, прописане чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, у складу са чланом 1 
став 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставника у области рада 
Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 7/2107, 9/19, 14/20); уверење да није осуђиван за 
наведена кривична дела (издаје надлежна полицијска управа 
– МУП, оригинал не старији од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски 
језик, а за лица која нису стекла образовање на српском јези-
ку – 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. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака.Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања резултата психо-
лошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са 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 биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траже-
ним документима и доказима о испуњавању услова доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у школи 
или на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Контакт 
особа: секретар школе, тел. 018/855-510 или 060/0281-641.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ДУШАН РАДОВИЋ”

18300 Пирот, Занатлијска бб.

Домар/мајстор одржавања
са 67% норме

УСЛОВИ: 1. формулар за пријаву на конкурс, преузет са звани-
чне интернет странице министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, 2. биографија (ЦВ), 3. стечена одговарајућа 
стручна спрема у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места у ОШ ”Душан Радовић” Пирот: а) 
средње образовање у трајању од три или четири године; б) 
положен стручни испит за рад са судовима под притиском за 
послове руковања постројења у котларници, 4. извод из каз-
нене 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 6. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), 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 уве-
рења о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 8. кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за запошљавање, 9. кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о здравственој способности, не старије од шест месе-
ци. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Формулар за пријаву на конкурс са потребним доку-
ментима слати на адресу школе: ОШ ”Душан Радовић” Пирот, 
Занатлијска бб, 18300 Пирот или предати лично код секретара 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2

тел. 012/523-375

1. Домар – мајстор одржавања
са 50% радног времена

2. Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запосленог са функције помоћника 

директора, а најдуже до краја школске 
2021/2022. године

3. Наставник физичког и здравственог 
васпитања

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

одсуства са рада ради неге детета, са 80% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање прописано Законом 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 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 злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра, заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат за радно место под редним 
бројем 1 – домар/мајстор одржавања, мора да поседује 2, 3, 
4. или 5. степен стручне спреме, машинске струке, бравар-
ске, столарске, електричарске и водоинсталатерске струке, 
положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници). Услови из тачке 
2 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се 
током рада. Докази о испуњености услова из става II тачке 1, 
3, 4 и 5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става II тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Конкурс се објављује у недељном 
листу „Послови“ при Националној служби за запошљавање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 1. 
својеручно потписана пријава са биографијом и списком, при-
ложене документације; 2. попуњен пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 3. оверена фотокопија дипломе и додатка 
дипломи (лица са звањем мастер достављају и диплому и дода-
так дипломи основних академских студија); кандидати за радно 
место домара / мајстора одржавања достављају сведочанство, 
односно диплому о завршеном образовању; 4. оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 5. ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не 

старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о неосуђиваности из МУП-а (издато након расписивања 
конкурса); 7. потврда одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из страног језика (само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви 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 запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просто-
ријама Основне школе „Вук Караџић“ у Пожаревцу, Моравска 
2, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 12000 Пожаре-
вац, лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” 
Топоница, Маршала Тита 14

12311 Мало Црниће

Стручни сарадник – педагог школе
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место стручног 
сарадника – педагога, поред општих услова за заснивање рад-
ног односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и услове из чл. 
139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021), и то: а) да има одговарајуће 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 интердисци-
плинарне, 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. септем-
бра 2005. године; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: биографију, пријавни формулар, диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду; уверење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела прописана чл. 139 ст.1 
тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија уверења, не старије од 6 
месеци), потврда да се не води поступак за заштиту од дис-
криминације, као и да није донето мишљење да је кандидат 
повредио одредбе Закона о забрани дискриминације (потврда 
Повереника за заштиту равноправности – кандидат потврду 
може прибавити од Повереника и обраћањем путем мејла, 
који се налази на званичној страници Повереника за зашти-
ту равноправности), доказ о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
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). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сва остала документа су саставни 
део пријаве на конкурс. Избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу са 
чланом 154 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Комсија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
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дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања 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 канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за избор стручног сарадника 
– педагога“, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Све информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе, на број телефона: 012/266-396 
и на имејл: osdjuratoponica.mc@gmail.com, радним даном од 
8 до 12 часова.

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место шефа рачу-
новодства, поред општих услова за заснивање радног односа 
у складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и услове прописане 
одредбама чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), 
односно да: а) има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Ђура Јакшић” Топоница (први степен високог образовања на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама у трајању до три године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, правне или економске струке, а изузетно, лица са средњим 
образовањем и најмање пет година радног искуства стеченог 
на тим пословима); б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: биографију, пријавни формулар, диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику), извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија), уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду; уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија уверења, не старије од 6 месеци), потврда да се 
не води поступак за заштиту од дискриминације, као и да није 
донето мишљење да је кандидат повредио одредбе Закона 
о забрани дискриминације (потврда Повереника за заштиту 
равноправности – кандидат потврду може прибавити од Пове-
реника и обраћањем путем мејла, који се налази на званичној 
страници Повереника за заштиту равноправности), доказ о 
знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у оквиру обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити података 
о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва 
остала документа су саставни део пријаве на конкурс. Избор 
се врши у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. У складу са чланом 154 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи најкасније у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Комсија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 

избор шефа рачуноводства“, на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Све информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, на број теле-
фона: 012/266-396 и на имејл: osdjuratoponica.mc@gmail.com, 
радним даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

Дефектолог наставник – олигофренолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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, 
113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат мора да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и то: одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20); 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 Правиликом о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник” бр. 17/18 и 6/20), за рад 
на радном месту дефектолога наставника – олигофренолога 
и то: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развоју; дипломирани дефекто-
лог- олигофренолог, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; дипломирани дефектолог мастер који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног едукато-
ра; дипломирани дефектолог мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм за специјалног 
едукатора; мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог 
мастер, који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштитећних међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства 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 одштампа-
ним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: потписану биографију; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; лица која су стекла звање мастер поред 
оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеним мас-
тер студијама, достављају још и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама одговарајућег сту-
дијског програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику (доказ представља потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс – дефектолог-олигофренолог”.

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (замена директора 
у првом мандату) 

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, 
113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат мора да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и то: одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20); 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. сеп-
тембра 2005. године; степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правиликом о степену и врсти образовања наставни-
ка 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, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 
и 17/21) за рад на радном месту наставника физике; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштитећних међународ-
ним 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети са званичне интернет странице Министарства просве-
те, 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.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: потписану биографију; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; лица која су стекла звање мастер поред 
оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеним мас-
тер студијама, достављају још и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама одговарајућег 
студијског програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику (доказ представља потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс – физика”.

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана (замена директора у првом мандату) 

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, 
113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат мора да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и то: одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20); 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 Правиликом о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени 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, 4/21 и 17/21) за рад на радном месту наставника инфор-
матике и рачунарства; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
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безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштитећних међународним правом, без обзира на изрече-
ну 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 оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
мпн.гов.рс/формулар за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања), а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: потписану биографију; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; лица која су стекла звање мастер поред 
оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеним мас-
тер студијама, достављају још и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама одговарајућег 
студијског програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику (доказ представља потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс – информатика и рачу-
нарство”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ“

12306 Велико Лаоле
Буровац, Краља Петра бб.

Педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник 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 основа-
ма 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 подразуме-
ва се високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали 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. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021) за рад на радном месту школски педагог 
(професор педагогије, дипломирани педагог – општи смер 
или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог 
– психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломира-
ни педагог – мастер). Обавезно образовање лица из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања је образо-
вање 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 систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и ппсихологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из горе наведених дисциплина. Кандидат треба да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштитећних међународ-
ним 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи у оригиналу или овереном препису 
/ фотокопији следећу документацију: 1) потписану биографију 
са тачном адресом на којој живе и бројем телефона (ЦВ), 2) 
извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци; 4) диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена или уверење и оверену копију 
дипломе основних академских студија или уверење; 5) доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту односно о положеном испиту за лиценцу; кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања обавезан је да га стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 5) уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; 6) доказ 
о неосуђиваности, не старији од шест месеци (уверење из 
МУП-а); 7) доказ да није утврђено дискриминаторно понашање 
сагласно члану 139 став 1 тачка 3 Закона (документ издат од 
стране Повереника за заштиту равнопраности не старији од 6 
месеци); 8) доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о 
избору, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор 
упућује у року од осам дана на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности кан-
дидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траже-
ном документацијом могу се поднети у затвореној коверти лич-
но или поштом на адресу Основна школа „Света Михајловић” 
Буровац, Краља Петра бб, 12306 Велико Лаоле, Буровац.

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА У КУРШУМЛИЈИ
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020
e-mail: gimnazijakursumlija@mts.rs

Наставник физике
са 60% радног времена (12 наставних часова 

недељно)

УСЛОВИ: да је кандидат професор физике, односно дипло-
мирани физичар; дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за општу физику; дипломирани физичар за примење-
ну физику; дипломирани физичар – информатичар;професор 
физике за средњу школу; дипломирани физичар – истраживач; 
дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику; 
дипломирани физичар за примењену физику и информатику; 
дипломирани физичар – професор физике, мастер; дипло-
мирани физичар – теоријска и експерименталана физика, 
мастер; дипломирани физичар – примењена и компјутерска 
физика, мастер; дипломирани физичар – примењена физика 
и информатика, мастер; дипломирани професор физике, мас-
тер; дипломирани физичар, мастер; дипломирани физичар, 
мастер физике-метерологије; дипломирани физичар мастер 
физике-астрономије; дипломирани физичар мастер медицин-
ске физике; мастер физичар; мастер професор физике. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
из области физике.

Наставник математике
УСЛОВИ: да је професор математике, односно дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар-информатичар, 

дипломирани математичар – професор математике, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани математичар-астроном, 
дипломирани математичар – теоријска математика, дипло-
мирани математичар – примењена математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом основи 
геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани про-
фесор математике мастер, дипомирани математичар мастер, 
дипломирани инжењер математике мастер (са изборним пред-
метом основи геометрије), професор математике – теоријско 
усмерење, професор математике теоријски смер, мастер мате-
матичар и мастер професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Матема-
тика или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних Законом 
о раду треба да испуњавају и следеће услове: да имају одго-
варајуће високо образовање из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019-др. закон и 6/2020) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стучних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Службени гласник Републи-
ке Србије – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018 и 7/2019). Уз пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, доставити оригинале или овере-
не фотокопије (не старије од 6 месеци): диплому или уверење 
о стеченом образовању, уверење да је кандидат неосуђиван и 
да се не води истрага, уверење о држављанству, уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПУ „НЕВЕН“

18400 Прокупље, Немањина 7

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 08.12.2021 
године, исправља се за радно место васпитач, у делу 
извршиалца, тако што уместо 6 треба да стоји – 5 извр-
шилаца. У осталом делу конкурс се не мења.

ПУ „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7

Педагог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, чл 139 Закона о 
предшколском васпитању и образовању. Општи услови пред-
виђени чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат попуњава пријавни формулар за конкурс који се 
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар 
кандидат доставља: фотокопију дипломе, фотокопију лиценце, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење полицијске управе не старије од шест месеци да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ да 
кандидат има психички, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на 
конкурс. Непотпуне и, неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу или доне-
ти лично.

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије; мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао образовање до 10.септембра 2005. године; одговарајуће 
високо образовање за васпитача на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије); студије у трајању од три године или више 
образовање васпитно-образовне струке, одсек за образовање 
васпитача предшколских установа, без обзира на радно иску-
ство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 

Наука и образовање
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у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, за кривична дела 
примања и давања мита, за кривична дела из групе кривич-
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 дискримитарно понашање; 
да зна језик на коме се остварује васпитно- образовни рад и да 
је држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају и достављају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању или уверење о стеченој 
стручној спреми; извод рођених и уверење о држављанству 
РС (оверена фотокопија не старија од шест месеци); уверење 
да се против кандидата не води истрага, уверење да кандидат 
није осуђиван; ако кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику-уверење да је положио испит из српс-
ког језика методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе.Доказ који се прилаже мора бити у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци). Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.Пријаве слати на горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“

11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни 
однос прописане чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а то су: да има одговарајуће образовање 
– дипломирани економиста – стечено на студијама другог 
степена (мастер академске струдије) или завршен економски 
факултет по програму који је важио до 10. септембра 2005. 
године (седми степен стручне спреме) у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова и радних мес-
та у Машинско-електротехничкој школи „Гоша“ у Смедерев-
ској Паланци, деловодни број Правилника 609 од 12.07.2021. 
године); да има радно искуство на рачуноводственим посло-
вима у школи од најмање 3 године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар канди-
дат је дужан да у року од 8 дана од изласка огласа достави: 
оверену фотокопију дипломе, доказ о неосуђиваности, доказ о 
непостојању дискриминаторног понашања, доказ о држављан-
ству, потврду о радном искуству стеченом на рачуноводстве-
ним пословима у школи од најмање три године. Лекарско уве-
рење није потребно достављати пре закључења уговора. Сву 
потребну документацију слати у затвореној коверти или донети 
лично на адресу школе.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
математике може бити примљен кандидат који мора да посе-
дује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 
и 155 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 
и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), у складу са Законом о високом образовању, 
односно образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су утврђивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 

3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испит из педагогије или психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена копија); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном 
образовању са исправом којом се доказује да је кандидат сте-
као образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педаго-
гије или психологије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена 
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горенаведену адресу. Сва потребна оба-
вештења могу се добити код секретара школе на број телефона 
026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, ради замене одсутног 

преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставни-
ка информатике може бити примљен кандидат који мора да 
поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 
и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), у складу са Законом о високом образовању, 
односно образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су утврђивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испит из педагогије или психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена копија); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном 
образовању са исправом којом се доказује да је кандидат сте-
као образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педаго-
гије или психологије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена 

копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горенаведену адресу. Сва потребна оба-
вештења могу се добити код секретара школе на број телефона 
026/4715-004.

ОШ ”КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 135

Чистач просторија
на одређено време до повратка на рад 

одсутног запосленог (1 извршилац са 100% 
и 1 са 60% радног времена)

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 140 
Закона о основама система образовања и васпитања као и 
доставе све неопходне доказе о испуњености услова за учешће 
на конкурсу. Поред пријаве на конкурс (са радном биогра-
фијом) кандидати треба да доставе и: попуњен пријавни 
формулар објављен на званичној интернет страници Минис-
тарства, који достављају са оригиналима или овереним фото-
копијама докумената, којима доказују да испуњавају услове 
конкурса и то: диплому/уверење о завршеној основној школи, 
уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности - уверење 
издато од стране Министарства унутрашњих послова не ста-
рије од 6 месеци, доказ да се не води кривични поступак - уве-
рење издато од стране надлежног суда, не старије од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се достављају лично у секретаријату школе, од 08.00 
до 14.00 сати или на горенаведену адресу.

СОМБОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25250 Оџаци, Школска 20

тел. 025/5742-166

Наставник математике
седми степен стручне спреме, 

са 61,29% радног времена

Наставник практичне наставе 
у текстилству

пети, шести или седми степен стручне спреме, 
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 УС и 113/17), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 
др. закон и 10/19) односно чланом 4 Правилника о унутрашњој 
систематизацији радних места и послова у Техничкој школи у 
Оџацима и то: 1. да има одговарајуће образовање, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености наведених услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2. који 
се прибавља пре закључења уговора о раду. У складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник – Просветни гласник” бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), кандидат за извршиоца на 
месту наставника математике мора да има одговарајуће обра-
зовање и то: (1) професор математике; (2) дипломирани мате-
матичар; (3) дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; (5) дипломирани математичар – информати-
чар; (6) дипломирани математичар – професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику економије; (8) про-
фесор математике – теоријско усмерење; (9) професор мате-
матике – теоријски смер; (10) професор математике и рачунар-
ства; (11) професор информатике – математике; (12) професор 
хемије – математике; (13) професор географије – математике; 
(14) професор физике – математике; (15) професор биологије 

Наука и образовање



   |  Број 965 | 22.12.2021. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs88 

– математике; (16) дипломирани математичар – астроном; (17) 
дипломирани математичар – теоријска математика; (18) дипло-
мирани математичар – примењена математика; (19) дипломи-
рани математичар – математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани 
професор математике – мастер; (23) дипломирани математичар 
– мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор мате-
матике; (26) мастер математичар – професор математике. Лице 
из тачке 13) овог члана које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примењена математи-
ка (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). Ускладу са правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожар-
ство („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 8/15, 19/15, 
7/17 и 9/19) кандидат је потребно да има има одговарајуће 
образовање: (1) дипломирани инжењер технологије, одсек 
текстилно инжењерство; (2) дипломирани инжењер технолог, 
одсеци текстилно инжењерство или текстилни; (3) дипломи-
рани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и 
одеће; (4) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројек-
товање текстилних производа; (5) дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстил-
но-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-ма-
шинске струке; (6) дипломирани текстилни инжењер конструк-
ције одеће; (7) текстилни инжењер за одевну технологију; (8) 
инжењер технологије за текстилну конфекцију; (9) текстилни 
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и 
конфекцијско-трикотажни; (10) текстилни инжењер моделар 
конструктор; (11) инжењер текстилне технологије, одсек тех-
нолошки, смер текстилни, група текстилна конфекција; (12) 
моделар одеће - специјалиста; (13) специјалиста у производњи 
одеће; (14) мастер инжењер технологије; (15) дипломирани 
инжењер технологије, студијски програм из области тексти-
ла; (16) инжењер технологије, студијски програм из области 
текстила; (17) специјалиста струковни инжењер технологије, 
(18) струковни инжењер технологије; (19) инжењер дизајна за 
текстил и одећу; (20) текстилни инжењер, смер текстилно-оде-
вни са претходно завршеним одговарајућим средњим образо-
вањем. Лице из подтач. (1)- (11) и подтач. (19) и (20) треба да 
је стекло средње образовање у трогодишњем или четворого-
дишњем трајању за одговарајући образовни профил (конфек-
ција) у подручју рада Текстилство и кожарство, област текстил-
ство. Лице из подтачке (14) треба да има претходно завршене 
основне академске студије, студијски програм текстилна техно-
логија, као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању на образовних профилима за 
конфекцију. Лице из подтачке (15) треба да има завршене 
основне академске студије у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодо-
ва као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању на образовних профилима за кон-
фекцију. Лице из подтачке (16) треба да има завршене основне 
академске студије у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова као и 
одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворо-
годишњем трајању на образовних профилима за конфекцију. 
Лица из подтач. (17) и (18) треба да имају претходно завршене 
основне струковне студије студијски програм одевна техноло-
гија, односно текстилна конфекција, односно конфекција као и 
одговарајуће средње образовање у трогодишњем или четворо-
годишњем трајању на образовним профилима за конфекцију. 
Кандидати морају попунити пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампан образац подносе заједно 
са потребном документацијом установи. У пријави кандидати 
поред попуњеног и одштампаног пријавног формулара са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја подносе 
и доказе о испуњености услова конкурса и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању (кандидати који су завршили 
други степен достављју и диплому са основних академских сту-
дија). Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Крат-
ку радну биографију (ЦВ). Уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да се не води истрага. Извод из 
Матичне књиге рођених. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази морају бити доставље-
ни као оригинал или оверена фотокопија. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија ће након пријема 
резултата процене способности за рад са децом обавити разго-
вор са кандидатима након чега ће донети одлуку о избору кан-
дидати, најкасније у року од 8 дана од обављеног разговора. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама Техничке 
школе у Оџацима, а кандидати ће о тачном времену разговора 
бити обавештени на адресу или број телефона који су навели 
у пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве које не садрже све потребе дока-
зе, или су наведени докази поднети као неоверене фотокопије 
биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Пријаве се подносе лично у секретаријату школе или поштом 
на адресу школе Школска 20, 25250 Оџаци са назнаком „За кон-
курс за пријем у радни однос – за радно место ____”.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90

тел. 025/421-217

Наставник предметне наставе – 
математика

за наставу на српском наставном језику, 
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 (из члана 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама сис-
тема 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 сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма 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 степе-
на 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. глас-
ник 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 и ученицима; 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкицју, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем оставрује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву кандиндат 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 кандидати који су завршили студије другог степена одн. 
мастер студије); 2. уверење – оригинал или оверена фотокопија 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 санкицју, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање – издато 
од МУП-а, не старије од шест месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс; 3. уверење о држављанству, оригинал или ове-
рена 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 образов-
но-васпитни рад или потврда о положеном испиту из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе); 5. биогра-
фија – 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 служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„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 небла-
говремене пријаве комисија неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“

25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322, 810-342

Наставник немачког језика
на српском наставном језику, за 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 140, 
141 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 - и др. закон, 10/19, 
и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 и 11/19), и то да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140-142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, з 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 санк-
цију, и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Р Србије, да зна српски језик (ако одгова-
рајуће образовање није стечено на језику на којем се остварује 
образовно васпитни рад или је положио српски језик по програ-
му одговарајуће високе школске установе).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на сајту), 2. кратку 
биографију, 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима – подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5. извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверну фотокопију), 
6. уверење МУП -а о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију) – да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дискриминатор-
но понашање, 7. доказ о здравственој способности – лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду), 8. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
мађарски језик по програму одговарајуће високе школске уста-
нове). Предата конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: ОШ ”Братство-јединство” Бездан, Жртава 
фашизма 25, 25270 Бездан. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима које 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 ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разгоовора са кандидатима. Рок 
за пријављивање на Конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријавни формулар са документацијом слати препо-
рученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурну комисију” на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара или директора школе на телефон 025/810-
322, 810-342.

Наставник немачког језика
на мађарском наставном језику, 

за 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 - и др. 
закон, 10/19, и 6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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 и 
11/19), и то да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, з кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Р Србије, да зна мађарски језик 

Наука и образовање
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(ако одговарајуће образовање није стечено на језику на 
којем се остварује образовно васпитни рад или је положио 
мађарски језик по програму одговарајуће високе школске 
установе).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: 1 попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: ново на сајту), 2. кратку 
биографију, 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима – подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци. 5. извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверну фотокопију), 
6. уверење МУП -а о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију) – да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дискриминатор-
но понашање, 7. доказ о здравственој способности – лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду), 8. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
мађарски језик по програму одговарајуће високе школске уста-
нове). Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаве 
слати на адресу: ОШ”Братство-јединство ”Бездан, ул. Жртава 
фашизма 25, 25270 Бездан. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима које 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 ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разгоовора са кандидатима. Рок 
за пријављивање на Конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријавни формулар са документацијом слати препо-
рученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурну комисију” на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара или директора школе на телефон: 025/810-
322, 810-342.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума
Главна 71

тел. 022/473-560

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: одговарајуће образовање, основно образовање (завр-
шена основна школа); 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 породоци, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и притив човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривчну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

Уз пријаву кандидат треба да приложи: 1. одштампан и 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; кратку личну и радну биографију са адресом и кон-
такт телефоном, својеручно потписану; 3. оригинал или оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверен препис дипломе о завршеној основној школи 
или други документ (уверење, потрврда) да је завршена основ-
на школа; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија од стране надлежног органа); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопија од стране 
надлежног органа); 6. уверење о неосуђиваности (уверење из 
казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци); 7. доказ 
о знању српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику.

Кандидати који су изабрани у ужи избор, упућују се у на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву 
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
путем поште или лично на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, 
Главна. 71, 22400 Рума. Ближа обавештења се могу добити од 
секретара школе на тел. 022/473-560.

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014
e-mail: direktorvojka@gmail.com

Наставник предметне наставе 
информатика и рачунарство

са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена: мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; степен и врста стручне спреме у складу са 
важећим Правилником о степену и врсти образовању настав-
ника и стручних сарадника у основној школи – за обављање 
послова наставника информатике и рачунарства.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђе-
не Законом о раду, као и одговарајуће образовање у складу у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и са важећим Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у школи – завршен 1. степен стручне спре-
ме, односно завршена основна школа.

ОСТАЛО: 1) да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђи-
вано 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3) да има држављанство Републике Србије; 4) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE и потписану 
пријаву са радном биографијом; оригинал или оверену фото-
копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спре-
ме (не старију од шест месеци од дана објављивања огласа); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци од дана 
објављивања огласа); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци 
од дана објављивања огласа); доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања – уверење из МУП-а (не 
старије од шест месеци од дана објављивања огласа); доказ 
да зна српски језик кандидат доставља само уколико образо-
вање није стекао на српском језику; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење), не старије од шест месеци од дана објављивања огла-
са. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а 
о датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавеште-
ни на број телефона који напишу на пријави. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе спровођења законом предвиђеног поступ-
ка – конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Пријаве на конкурс за избор настав-
ника информатике и рачунарства и чистачице подносе се у 
затвореној коверти лично или путем препоручене пошиљке 
на адресу Основна школа “Милан Хаџић”, Војка, Карађорђе-
ва 1, уз напомену „Конкурс за (назначити радно место) – не 
отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису овере-

ни од стране надлежних органа. Решење о избору кандидата 
биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона. Сва 
потребна обавештења о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе на број телефона: 022/2301-014.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Наставник математике
са 66,67% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 
10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гл. РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 08/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то да: има одговарајуће 
образовање: 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 интердисци-
плинарне, 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; лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет односно групу 
предмета (професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар – информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар – астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани мате-
матичар – математика финансија ((са изборним предметом 
Основи геометрије)), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипломирани профе-
сор 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 - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, 
дипломирани математичар - механичар, мастер професор 
предметне наставе, мастер математичар - професор матема-
тике. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно математике и 
информатике. Кандидат треба и: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат 
треба да приложи доказе о испуњености услова и то следећа 
документа у оригиналу или овереној фотокопији, не старија 
од 6 месеци: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне странице министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2) диплому о стеченом високом образовању; 3) 
уверење о држављанству Републике Србије, 4) уверење из 
казнене евиденције МУП-а РС, 5) извод из матичне књиге 
рођених; 6) доказ одговарајуће установе о познавању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити лично или послати на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс – радно место наставника математи-
ке”. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија у скла-
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ду са Законом о основама система образовања и васпитања. 
Информације о конкурсу можете добити на број телефона: 
022/2462-712, особа за контакт: секретар Светлана Пантелић, 
или лично на адреси школе.

Спремачица
у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 27/2018 
- др. Закон и 6/2020), и то да: има одговарајуће образовање: 
први степен стручне спреме, (основно образовање); 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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 васпитно-образовни рад. 
Кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова, и 
то следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији, не 
старија од 6 месеци: 1) попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, 2) диплому о стеченом основном обра-
зовању, 3) уверење о држављанству Републике Србије, 4) 
уверење из казнене евиденције МУП-а РС, 5) извод из мати-
чне књиге рођених, 6) доказ одговарајуће установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о психичкој физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања Конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве доставити лично или послати на адресу школе, са наз-
наком „За конкурс – радно место спремачице”. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Инфор-
мације о конкурсу можете добити на број телефона: 022/2462-
712, особа за контакт: секретар Светлана Пантелић, или на 
адреси школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”

22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 27

тел./факс: 022/621-671

Наставник немачког језика
за рад у Сремској Митровици и издвојеном 

одељењу Гргуревци, са 55,56% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник 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, 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погле-
ду образовања у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020): 1) високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, 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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или 2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређива-
ли 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. За наставника 
немачког језика: У складу са чл. 3 став 1, тачка 3, подтачка 4) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021) послове наставника немачког 

језика у основној школи могу да обављају: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; профе-
сор немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил немачки језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил немач-
ки 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. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020), који се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају у току рада. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у делу „Запошљавање 
у просвети”, пун назив „Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања”) и уз одштампани пријавни 
формулар, кратку биографију, достављају школи следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе - за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија 
дипломе о завршеним основним академским студијама првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику или на 
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; доказ да 
кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, прибавља кан-
дидат од надлежне Полицијске управе, не старији од 6 месеци); 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком: „За 
конкурсну комисију - не отварати” уз обавезну назнаку за које 
радно место се конкурише, на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за 25% норме, на одређено време замена 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђе-
них у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове и то: одговарајуће образовање - сход-
но члану 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/2020) и члана 3 став 1 тачка 12 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, Просветни гласник бр. 11/2012 
и 17/21): да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: краћу биографију; одштампан пријавни формулар који кан-
дидат попуњава на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уверења - ако 
диплома није издата); извод из матичне књиге рођених, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење (из МУП-а) да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месе-
ци-доказ да зна српски језик кандидат доставља само уколико 
образовање није стекао на српском језику. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “ Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон: 022/ 561-420.

Наставник немачког језика
за  62% норме, на одређено време замена 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђе-
них у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове и то: одговарајуће образовање - сходно 
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/2020) и 
члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 4 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС”, Просветни гласник бр. 11/2012.... 
и 17/21): да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: краћу биографију; одштампан пријавни формулар који кан-
дидат попуњава на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уверења- ако 
диплома није издата); извод из матичне књиге рођених, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење (из МУП-а) да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 
месеци; доказ да зна српски језик кандидат доставља само уко-
лико образовање није стекао на српском језику. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду доста-
ви уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

Наставник разредне наставе
на одређено време замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђе-
них у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове и то: -одговарајуће образовање - сходно 
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и члана 
2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: краћу биографију; одштампан пријав-
ни формулар који кандидат попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, 
односно уверења- ако диплома није издата); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања.Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима не старије од 6 месе-
ци.Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “ Послови”.Неблаговремене, непотпуне, 
као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у 
разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом 
доставити нагоренаведену адресу, са назнаком “За конкурс“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
022/ 561-420.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОШ „23. ОКТОБАР”
22424 Кленак, Мачванска 2

тел./факс: 022/445-418
e-mail: os23oktobar@mts.rs

Наставник историје
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 77% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. 
да имају одговарајуће образовање у складу са законом о осно-
вама система образовања и васпитања и правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2. а имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) закона о основама система образовања и васпитања; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5.да знају српски 
језик. кандидати по конкурсу су у обавези да приложе сле-
дећа документа, у оригиналу или овереној копији (не старије 
од 6 месеци): 1. пријавни формулар попуњен и одштампан са 
интернет странице министарства просвете; 2. диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) закона; 4. уве-
рење о држављанству Републике Србије; 5. извод из матичне 
књиге рођених; 6. доказ о познавању српског језика- подно-
се кандидати који нису стекли 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. Кандидат који буде изабран биће у 
обавези да, пре закључења уговора о раду, за документа која 
је приложио као оверену копију достави на увид оригинална 
документа. Рок за достављање пријава износи 8 дана од дана 
објављивања Конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на 
конкурс са документацијом и прилозима подносе се препору-
ченом пошиљком или лично на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. За све додатне информације кандидати се 
могу обратити у секретаријат школе, радним данима у времену 
од 9 до 13 часова, или на телефон 022/445-418. Контакт особа 
Славица Петровић.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22400 Рума, Главна 69
тел./факс: 022/472-035

1. Стручни сарадник – педагог
са 50% норме (20 радних сати недељно)

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме: образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 6 Правилника о степену и врсти образо-
вања 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). Услови у складу 
са чланом 139 Закона: 1. одговарајуће образовање прописано 
Законом о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије. Кандидат у 
пријави на конкурс подноси следећа документа: 1. пријавни 
формулар који можете наћи на интернет страници Министар-
ства; 2. испуњеност услова у погледу врсте и степена стручне 
спреме доказује се оригиналом, односно овереном фотоко-
пијом дипломе/уверења о звању и степену стручне спреме; 
3. доказ о неосуђиваности (уверење издаје надлежна поли-
цијска станица); 4. оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Напомена: пријављени кандидати биће упућени на претходну 
проверу психофизичке способности у складу са законом. Доказ 
о здравственој способности кандидата подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Сва потребна обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на тел. 022/472-035. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу школе.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Јовановић Змај” 
Суботица, и то за наставника: да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 
17/2021), за чистачицу: завршена основна школа према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јован 
Јовановић Змај” Суботица; кандидати треба да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се пре-
узима са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs) и са 
одштампаним пријавним формуларом доставља следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, односно оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (кандидат прибавља у 
надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци, 
у оригиналу или овереној фотокопији); уверење о држављан-
ству Републике Србије – оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику; биографију. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс се могу донети лично, у затвореној 
коверти, или послати на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Суботица, 24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22, са назна-
ком „За конкурс за радно место (навести радно место за које се 
кандидат пријављује)“. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ”
24300 Бачка Топола, Светосавска 9

тел. 024/715-443

Наставник 
предметне наставе – математика

на српском наставном језику, 
са 77,78% радног времена

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 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 
19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) и то: да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона: однос-
но 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске сту-

дије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, васпитача и стручних 
сарадника, и то: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани математичар – информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике – математике, 
дипломирани математичар – астроном, дипломирани матема-
тичар – примењена математика, дипломирани математичар 
– математика финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, 
мастер професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор информати-
ке и математике, дипломирани професор математике – мастер, 
дипломирани математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар – професор математике, 
дипломирани математичар – теоријска математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије – математике, професор гео-
графије – математике, професор физике математике, профе-
сор биологије – математике, професор математике – теоријско 
усмерење, професор математике – теоријски смер, дипломи-
рани математичар и информатичар, дипломирани математи-
чар – механичар, мастер професор предметне наставе, мас-
тер математичар – професор математике; лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене математи-
ке (са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике; 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 три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимању мало-
летног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се изводи 
образовно васпитни рад – мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и 
одштампани формулар на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне 
који ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сход-
но члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник 
обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлеж-
не полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ о позна-
вању српског и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад – мађарски језики (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском 
језику или потврду из средње школе да је учио српски језик, а 
доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или 
потврда из средње школе да је учио мађарски језик); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), али 
не старије од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаву са потребном 
документацијом доставити лично или слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. За све информације можете позвати број телефона 
024/715-443, 711-726, 712-730.

Наставник предметне наставе – физика 
на српском наставном језику, 

са 50% радног времена

Наука и образовање
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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 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 
19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) и то: да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона: однос-
но 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године И у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, васпитача и иструч-
них сарадника и то: професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педа-
гог за физику и основе технике, професор физике и математи-
ке, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за при-
мењену 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, дипло-
мирани астроном, смер астрофизика, професор физике-инфор-
матике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломи-
рани 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, дипло-
мирани физичар, мастер физике-астрономије, дипломирани 
физичар мастер медицинске физике, дипломирани професор 
физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-ин-
форматике, мастер, дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, дипломирани физичар – теоријска и експериментална 
физика мастер, дипломирани физичар – примењена и компју-
терска физика – мастер, дипломирани физичар – примењена 
физика и информатика – мастер, дипломирани физичар – про-
фесор физике и основа технике за основну школу – мастер, 
дипломирани физичар – професор физике и хемије за основну 
школу – мастер, мастер професор математике и физике, мас-
тер 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; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимању малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита и 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; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се изводи образовно 
васпитни рад – мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампани формулар на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово 
образовање наставник обавезан да стекне у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене еви-
денције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) али не ста-
рија од 6 месеци; доказ о познавању српског и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад – мађарски језик (диплома, 
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је 
на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију дока-
за да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој школи на српском језику или потврду из средње 

школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађар-
ски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој 
школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија) али не старије од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са потребном документацијом доста-
вити лично или слати на горенаведену адресу. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. За све 
информације можете позвати број телефона 024/715-443, 711-
726, 712-730.

Наставник предметне наставе – физика
на мађарском наставном језику, 

са 60% радног времена

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 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („ Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 
19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) и то: да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона: однос-
но 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагошких нау-
ка 2) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника и то: професор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор физике и математике, 
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за при-
мењену 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, дипло-
мирани астроном, смер астрофизика, професор физике-инфор-
матике, дипломирани физичар – медицинска физика, дипломи-
рани 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, дипло-
мирани физичар, мастер физике-астрономије, дипломирани 
физичар мастер медицинске физике, дипломирани професор 
физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-инфор-
матике, мастер; дипломирани физичар – професор физике – 
мастер, дипломирани физичар – теоријска и експериментална 
физика – мастер, дипломирани физичар – примењена и ком-
пјутерска физика – мастер, дипломирани физичар – примење-
на 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; мас-
тер 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; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимању малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита и 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; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се изводи образовно 
васпитни рад – мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и 
одштампани формулар на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена 

фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне 
који ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сход-
но члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник 
обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлеж-
не полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ о позна-
вању српског и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад – мађарски језики (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском 
језику или потврду из средње школе да је учио српски језик, а 
доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или 
потврда из средње школе да је учио мађарски језик); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али 
не старије од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаву са потребном 
документацијом доставити лично или слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. За све информације можете позвати број телефона 
024/715-443, 711-726, 712-730.

Административни радник 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба 
да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Чаки Лајош” Бачка Топола и то: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Основној школи „Чаки Лајош” Бачка Топола 
и то: четврти степен стручне спреме, стечен након завршене 
средње школе; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има здравствену способност; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне 
полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ о позна-
вању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је 
и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на срп-
ском језику или потврду из средње школе да је учио српски 
језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има здрав-
ствену способност кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично 
или слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. За све информације можете 
позвати број телефона 024/715-443, 711-726. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној школи „Чаки 
Лајош” Бачка Топола и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Чаки Лајош” Бачка Топола и то: 
први степен стручне спреме, односно завршена основна шко-
ла; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 9322.12.2021. |  Број 965 |   

дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има здравствену способност; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и 
одштампан формулар на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија) не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског јези-
ка (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, 
уколико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију 
доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из 
средње школе да је учио српски језик); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старији од 
шест месеци; доказ да има здравствену способност кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. За све информације можете позвати број телефо-
на: 024/715-443, 711-726, 712-730.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ВУК КАРАЏИЋ”

24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/4724-001

Наставник разредне натаве
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020-37, 8/2020-
597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника вас-
питача и стручних сарадника и то: професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломи-
рани учитељ – мастер професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово 
образовање наставник обавезан да стекне у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене еви-

денције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење 
о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је 
потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, 
тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику или потврду из средње школе да је учио срп-
ски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена 
фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарс-
ком језику или потврда из средње школе да је учио мађарски 
језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично или слати на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. За све информације можете 
позвати број телефона 024/4724-001, 711-726, 712-730.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

24331 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Сручни сарадник – психолог
на мађарском наставном језику, 

за 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020-37, 8/2020-
597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из области педа-
гошких 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; у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
васпитача и стручних сарадника и то: професор психологије, 
дипломирани психолог општи смер или смер школске психоло-
гије, 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 пред-
мета; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово 
образовање наставник обавезан да стекне у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене еви-
денције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење 

о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је 
потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, 
тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику или потврду из средње школе да је учио срп-
ски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена 
фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарс-
ком језику или потврда из средње школе да је учио мађарски 
језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично или слати на 
адресу: ОШ „Братство јединство” Бајша, Закина 5, 24331 Бајша. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За све информације позвати број телефона: 024/721-
011, 711-726, 712-730.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020-37, 8/2020-
597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из области педа-
гошких 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; у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника вас-
питача и стручних сарадника и то: професор разредне наста-
ве, професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ – мастер професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово 
образовање наставник обавезан да стекне у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене еви-
денције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење 
о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је 
потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, 
тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику или потврду из средње школе да је учио срп-
ски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена 
фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарс-
ком језику или потврда из средње школе да је учио мађарски 
језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично или слати на 
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адресу: ОШ „Братство јединство” Бајша, Закина 5, 24331 Бајша. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За све информације можете позвати број телефона 
024/721-011, 711-726, 712-730.

Административни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној школи „Брат-
ство јединство” Бајша и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Братство јединство” Бајша и то: 
четврти степен стручне спреме, стечен након завршене средње 
школе; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има здравствену способност; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне 
полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ о позна-
вању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је 
и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском 
језику или потврду из средње школе да је учио српски језик); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), не старији од шест месеци; доказ да има здравствену 
способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или 
слати на адресу: ОШ „Братство јединство” Бајша, Закина 59, 
24331 Бајша. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. За све информације можете позвати број телефо-
на: 024/721-011, 711-726. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник
 предметне наставе – наставник 

математике
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипл.мат. за рачунарство и информатику, дипл.мат. за мате-
матику економије, професор математике-теоријско усмерење/
теоријски смер, професор математике и рачунарства, профе-
сор информатике-математике, професор хемије – математике, 
професор географије – математике, професор физике – мате-
матике, професор биологије – математике, дипломирани мате-
матичар – астроном, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика финансија, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, дипломира-
ни професор математике – мастер, дипломирани математичар 
– мастер, мастер математичар, мастер професор математике. 
Лице које је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена математика (са положе-
ним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). 
(приложити оверену копију дипломе основних академских сту-
дија и додатка дипломи).

Наставник 
предметне наставе – наставник 

енглеског језика
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; професор енглеског језика и књижевности 
и италијанског језика и књижевности; професор енглеског јези-
ка и књижевности и немачког језика и књижевности; дипло-
мирани филолог англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни предмет, односно 

профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, 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.

Наставник предметне наставе – 
наставник стручних предмета у подручју 

рада Саобраћај
на мађарском наставном језику, 

са 46% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја, односно, дипло-
мирани саобраћајни инжењер – одсеци друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, као и 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне ака-
демске студије у области саобраћајног инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и 
транспорт, логистика, саобраћај и транспорт ако су на основним 
или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области 
предмета.

Наставник предметне наставе – 
наставник економске групе предмета

са 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани инжењер 
организације рада; дипломирани инжењер за индустријски 
менаџмент; мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области економије.

Наставник предметне наставе – 
наставник физичког васпитања

на српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педа-
гог физичке културе; професор физичке културе; профе-
сор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања – дипломирани 
организатор спортске рекреације; професор физичког васпи-
тања – дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта мастер; дипломирани професор 
физичког васпитања кинезитерапије мастер; мастер професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно физичко 
васпитање).

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о осно-
вама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће образо-
вање: за наставнике предметне наставе потребно високо обра-
зовање у складу са чл. 140 став 1 Закона, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој школи „Иван Сарић“ 
у Суботици остварује се на српском и мађарском наставном 
језику. Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар, 
који се преузима на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 
на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење из казнене евиденције МУП-а 
да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона, оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверену копију 
доказа да зна српски и мађарски језик (оверена копија дипло-
ме о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на 
српском/мађарском језику или уверење о положеном испиту из 
српског/мађарског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе) – за радна места на којима се настава изводи 
на мађарском језику, оверену копију дипломе средње школе, 
специјалистичког испита, односно основних академских сту-
дија или одговарајуће потврде или решења за она радна места 
где је то посебно назначено, биографију са прегледом радних 
ангажовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 Закона на српском језику, 
сматра се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да 
зна српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са децом 

и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Након психолош-
ке процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандида-
тима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата. 
Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима пре 
закључења уговора о раду. Копије доказа које се подносе при 
конкурисању мора да буду оверене од стране надлежног орга-
на, у супротном, неће се узети у разматрање. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити на адресу: Техничка школа „Иван Сарић“, Трг Лаза-
ра Нешића 9, 24000 Суботица, са назнаком „Конкурс за радно 
место ____“. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 024/555-221. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Машинство и обрада метала

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Машинство и обрада метала

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дипломирани 
инжењер машинства; професор машинства; дипломирани 
инжењер за развој машинске струке; мастер инжењер машин-
ства, претходно завршене студије првог степена – основне ака-
демске студије у области машинског инжењерства (приложити 
оверену копију дипломе завршених основних академских сту-
дија).

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Електротехника

на мађарском наставном језику
3 извршиоца

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Електротехника

2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани 
електротехнички инжењер; дипломирани инжењер електро-
нике; професор електротехнике; дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства; мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства; (приложити оверену 
копију дипломе завршених основних академских студија, дипло-
мирани инжењер мехатронике – мастер.

Наставник практичне наставе – 
инструктор вожње

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипло-
мирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски сао-
браћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; наставник 
практичне наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друм-
ски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије из саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски сао-
браћај и транспорт – транспорт; друмски и градски саобраћај 
и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај 
и транспорт; дипломирани инжењер саобраћаја, завршене 
основне академске студије из саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски сао-
браћај и транспорт-транспорт; друмски и градски саобраћај 
и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и 
транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завр-
шене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства 
на студијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер саобраћаја, 
завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај, друмски саобраћај; возач моторних возила – 
инструктор; инструктор вожње. Лице из тачака (1)–(7) мора 
да има претходно положен специјалистички испит за возача 
моторних возила – инструктора или инструктора вожње (при-
ложити оверену копију уверења о положеном специјалистич-
ком испиту уз пријаву на конкурс).

Наставник практичне наставе у подручју 
рада Електротехника

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломира-
ни електротехнички инжењер; дипломирани инжењер елек-
тронике; професор електротехнике; инжењер електротехнике; 
инжењер електронике; виши стручни радник електротехничке 
струке; наставник практичне наставе електротехничке струке; 
пети степен стручне спреме електротехничке струке; дипло-
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мирани инжењер производног менаџмента; дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунарства; спе-
цијалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене струковне студије првог степена из области 
електротехнике и рачунарства; струковни инжењер електротех-
нике и рачунарства; струковни инжењер електротехнике и рачу-
нарства специјалиста; дипломирани инжењер мехатронике мас-
тер; виши стручни радник електроструке (електроодсек, смер 
електроника и телекомуникације); енергетичар за регулацију и 
управљање енергетским постројењима (пети степен); електро-
инжењер; мастер инжењер мехатронике, претходно завршене 
основне академске студије у области мехатронике.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске, просветне или 
информатичке струке или завршену гимназију; знање рада на 
рачунару (Office).

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање рад-
ног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о основа-
ма образовања и васпитања, а то су: одговарајуће образовање: 
за наставнике предметне наставе потребно високо образовање 
у складу са чл. 140 став 1 Закона, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 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 и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Технич-
кој школи „Иван Сарић“ у Суботици остварује се на српском и 
мађарском наставном језику. Кандидат је дужан да уз попуње-
ни пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), на конкурс достави: оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем образовању, уверење из казнене 
евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; овере-
ну копију доказа да зна српски и мађарски језик (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факулте-
ту на српском/мађарском језику или уверење о положеном испи-
ту из српског/мађарског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) за радна места на којима се настава изводи 
на мађарском језику; оверену копију дипломе средње школе, 
специјалистичког испита, односно основних академских студија 
или одговарајуће потврде или решења за она радна места где 
је то посебно назначено, биографију са прегледом радних анга-
жовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се 
да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна срп-
ски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након психолошке про-
цене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који 
се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима пре закључења 
уговора о раду. Копије доказа које се подносе при конкурисању 
мора да буду оверене од стране надлежног органа, у супротном, 
неће се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: 
Техничка школа „Иван Сарић“, Трг Лазара Нешића 9, 24000 
Суботица (са назнаком „Конкурс за радно место“). Информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 024/555-221. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 
УЧЕНИКЕ

“ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ”
24000 Суботица

Трг жртава фашизма 21

Директор
на период од четири године

 (активно знање мађарског језика)

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање тј. 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 педа-
гошких 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 
1. тачка 1) подтачка (2), мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Поред наведених услова о 
врсти и степену стручне спреме, кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020): има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад тј. знање 
мађарског језика. Као докази се подносе: 1. оверена копија 
доказа о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверена 
копија доказа о дозволи за рад наставника или стручног сарад-
ника; 3. доказ о радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
4. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима; 5. уверење да лице није 
осуђивано у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 6. оригинал или оверена 
копија уверења основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога- за кривична дела одређена у чл. 7. став 4 
Правилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС” бр. 108/2015) не 
старије од 30 дана; 7. извод из матичне књиге рођених- дос-
тављају лица која су променила презиме или име након изда-
вања дипломе о стеченом образовању; 8. оригинал или овере-
на копија уверења о држављанству Републике Србије, које није 
старије од 6 месеци на дан објаве конкурса; 9. оверена копија 
доказа да зна мађарски језик (дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на мађарском језику или поло-
женом испиту из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); 10. биографија са кратким прегле-
дом радних ангажовања; 11. предлог програма рада директора 
школе. Наведену документацију доставити школи у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 
УЧЕНИКЕ

“ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ”
24000 Суботица

Трг жртава фашизма 21

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
на адреси: http: www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз одштампан и својеручно 
потписан пријавни формулар са назнаком да се конкурише за 
одређено радно место, школи се достављају следећа докумен-
та: 1. оригинал или оверена копија дипломе, уверења о завр-
шеном образовању или нострификација иностране дипломе; 2. 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 3. уверење о држављанству; 
4. доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик), диплома или нострификова-
на иностранана диплома издата на српском језику. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на маил адреси: 
office@tg.edu.rs. Наведену документацију доставити школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. 

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

15359 Дубље
Ђенерала Драже Михајловића 8

тел. 015/440-005

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). Члан 139 
Закона о основама система образовања и васпитања прописује 
услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под условима про-
писаним 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 пре-
судом 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 кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности 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. Чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања про-
писано је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. У складу са чл. 142 Закона, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. 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”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), за рад на 
радном месту стручног сарадника – психолога. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме или уверења), 2. да је држављанин Републике Србије (уве-
рење о држављанству РС, не старије од шест месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); 3. доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 4. доказ да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно 
српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице поло-
жило испит из српског језика са методиком оригинал или ове-
рена фотокопија). Напомена: 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 кон-
курсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези 
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са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о 
радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од 
дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“
15000 Шабац

Јеле Спиридоновић Савић 5 
тел. 015/343-716

e-mail: osnatadir@ptt.rs

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, замена запослене 
на породиљском одсуству

Радник 
на одржавању хигијене – чистачица

УСЛОВИ: За радно место под редним бројем 1): у радни однос у 
установи може да буде примљено лице које има: одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон 10/2019 и 6/2020) – наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмете; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама 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, мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
психичку, физичку и и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона; да има држављанство Републике Србије и 
зна српски језик. За радно место под редним бројем 2), у рад-
ни однос може да буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чланом 17 Правилника о организацији и системати-
зацији послова ОШ „Ната Јеличић” Шабац и има први степен 
стручне спреме, односно завршену основну школу. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може преузети на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању, односно сведочанство о завршеној 
основној школи за радно место под редним бројем 2); доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободне, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (од надлеж-
не службе МУП-a, не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверенa копијa уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли 
на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Mашинство и обрада метала

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство

3 извршиоца

Наставник стручних предмета у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство

са 84,40% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 1. стечено одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005; испуњеност услова у складу са Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала, Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и 
грађевинарство и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама; 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђива-
ност 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 непо-
стојање правоснажне пресуде за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. познавање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који кандидат може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ о 
неосуђиваности – уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања 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 поступа-
ка. Доказ о психофизичкој способности кандидата прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сва документа кандидати 
прилажу као оверене копије или у оригиналу, а неблаговреме-
не 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
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то 
да: а) има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 
истог закона и Правилника о степену и врсти образовања и 
васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи); б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају и следећу потребну документацију: 
радну биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом основном образовању; очитану личну кар-
ту (фотокопију уколико није чипована); уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (оригинал не старији од 6 месе-
ци или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Докази о испуњености усло-
ва из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документација се доставља у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Документација се може доставити и 
лично, у секретаријату школе, од 8.00 до 13.00 часова. Теле-
фон за информације: 015/556-390. Непотпуне или неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. ОШ „Мића Станојло-
вић” као руковалац подацима о личности, предузимаће све 
потребне техничке и организационе мере за заштиту личних 
података кандидата, ради спречавања случајног или незако-
нитог уништења, или случајног губитка, измена, неовлашћеног 
откривања, коришћења или приступа подацима, као и од свих 
незаконитих облика обраде. Решење о избору кандидата по 
расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
када постане коначно.

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1

тел. 015/7786-202

Наставник српског језика и књижевности
са 66,67% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 
15/20 и 1/21): (1) професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; (2) профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; (3) професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 
(4) професор српског језика и српске књижевности; (5) про-
фесор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; 
(6) професор југословенске књижевности и српског језика; (7) 
професор југословенске књижевности са страним језиком; (8) 
професор српског језика и књижевности; (9) професор српске 
књижевности и језика; (10) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; (11) професор југословен-
ских књижевности; (12) дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; (13) дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; (14) дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима; (15) мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); (16) мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); (17) мастер про-
фесор књижевности и језика (србиста); (18) мастер професор 
књижевности и језика - компаратиста; (19) мастер професор 
предметне наставе. Лице из тачке 1) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: срп-
ски језик и књижевност; Србистика. 

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено време 
до повратка запосленог на рад, а најдуже 

до 25.7.2022. године, тј. до истека мандата 
на радном месту директора школе у другој 

установи

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 
15/20 и 1/21): (1) професор физике; (2) дипломирани физичар; 

Наука и образовање
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(3) дипломирани астрофизичар; (4) дипломирани инжењер 
физике, смер индустријска физика; (5) дипломирани физичар 
за општу физику; (6) дипломирани физичар за примењену 
физику; (7) професор физике за средњу школу; (8) дипломи-
рани физичар - истраживач; (9) дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику; (10) дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; (11) дипломирани физи-
чар - медицинске физике; (12) дипломирани професор физике 
- мастер; (13) дипломирани физичар - мастер; (14) дипломира-
ни физичар - мастер физике - метеорологије; (15) дипломира-
ни физичар - мастер физике - астрономије; (16) дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике; (17) дипломирани про-
фесор физике - хемије - мастер; (18) дипломирани професор 
физике-информатике - мастер; (19) дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; (20) дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер; (21) дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; (22) 
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - 
мастер; (23) мастер физичар; (24) мастер професор физике. 
Лице из тачке 14) овог члана које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике.

Наставник математике
са 38% радног времена, на одређено време до 

преузимања, односно до коначности одлуке 
о пријему кандидата на неодређено време, а 

најдуже до 31.8.2022. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 
15/20 и 1/21): математика: (1) професор математике; (2) 
дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; (4) дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани матема-
тичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - профе-
сор математике; (7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике - теоријско усмерење; (9) 
професор математике - теоријски смер; (10) професор матема-
тике и рачунарства; (11) професор информатике - математике; 
(12) професор хемије - математике; (13) професор географије 
- математике; (14) професор физике - математике; (15) про-
фесор биологије - математике; (16) дипломирани математичар 
- астроном; (17) дипломирани математичар - теоријска матема-
тика; (18) дипломирани математичар - примењена математика; 
(19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) 
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) 
дипломирани професор математике - мастер; (23) дипломира-
ни математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос – за сва радна мес-
та: члан 139 ЗОСОВ. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то: 1) 
ако има одговарајуће образовање из члана 140 Закона (1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, 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. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела изгрупе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: 
кратку биографију; одштампан и попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о неосуђиваности (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 пол-
не 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање) - доказ: уверење 
из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, која није старија од 6 месеци); овере-
на фотокопија уверења о положеном стручном испиту односно 
положеном испиту за лиценцу - уколико је кандидат поседу-
је; лице које нема положен испит за лиценцу може да обавља 
послове наставника без лиценце, најдуже две године од дана 
заснивања радног односа у установи; доказ о познавању срп-
ског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ о томе треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих документа (ова тачка 
је у вези са знањем српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад). Докази које кандидат прилаже могу 
да буду у оригиналу или фотокопији, која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложене фотокопије докуме-
ната могу да буду оверене у судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама судова односно општинским управа-
ма као поверени посао). Пријаве се достављају у секретаријат у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично, радним 
данима од 9 до 14 часова или путем поште на адресу „Мач-
ванска средња школа“ Богатић, Јанка Веселиновића 1, 15350 
Богатић. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
неће се узимати у разматрање. Контакт телефон секретаријата 
школе: 015/7786-202.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА – ШАБАЦ

15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Наставник стручних предмета 
пољопривредне групе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће високо 
образовање прописаним чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања 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 и 13/18).

Васпитач у дому ученика
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће високо 
образовање прописаним чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/2019), чланом 60 Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Сл. гл. РС”, бр. 18/10) и чланом 2 Правилника о врсти 
образовања васпитача и стручних сарадника и условима и кри-
теријумима за избор стручног сарданика -асистента у дому уче-
ника („Сл. гл. РС”, бр. 77/14).

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, које има образовање из области 
правних наука, испуњава услове предвиђене Законом о јавним 
набавкама и 1 годину радног искуства на пословима јавних 
набавки. Познавање рада на рачунару

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Средњој пољопривредној школи са домом 
ученика - Шабац и има први степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу.

Техничар одржавања одеће
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Средњој пољопривредној школи са домом 
ученика - Шабац и има први степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу.

ОСТАЛО: Сви кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 67/2020). Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 

2. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рође-
них; 4. потврду да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. краћу биографију. Канди-
дат 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 уче-
ницима, који уђе 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 про-
свете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са потребним доку-
ментима, заједно са одшампаним пријавним формуларом се 
достављају на адресу школе. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
015/344-583.

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 Шабац, Масарикова 13

тел. 015/350-286
e-mail: sabackagimnazia@ptt.rs

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) и то: 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких области, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године или са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године. 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 и чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 -др. Закони, 10/19, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и посебне услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник Репу-
блике Србије-Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2) доказ да је кандидат 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 (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 4) 
извод из матичне књиге рођених; 5) потврду 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
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 стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Пријаве на конкурс са потребним докумен-
тима, заједно са одшампаним пријавним формуларом се дос-
тављају на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/350-286.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
 “ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, а најкасније до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013.2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
08/2020, 16/2020 и 19/2020); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампан пријавни формулар кандидати треба да доставе 
следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 2. доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања кандидата из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, не старији од 6 месеци (овај документ издаје МУП-поли-
цијска управа), оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверену фотокопију), 4. доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад прилаже кандидат који није стекао образовање на српском 
језику, тако што подноси доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

15000 Шабац, Вука Караџића 14–
тел. 015/343-326

Наставник биологије
са 60% радног времена

Наставник математике

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/2019 и 6/2020), 
посебне услове из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Вук Караџић” Шабац. Уз пријаву на конкурс 
доставити: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; 2) доказ да је кандидат 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 (ори-
гинал 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 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) краћу био-
графију Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима-не старије од 6 

месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима вршиће Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства. Пријаве на конкурс са 
потребним документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу Основна школа “Вук Караџић” Шабац, 
Вука Караџића 14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „БРЕКОВО“
Бреково

31234 Бреково
тел. 031/897-224, 031/897-081

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за рад у матичној школи у Брекову и у ИО 
Добраче

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 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 чл. 6 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21), и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик као језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. 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 одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
2. потврду или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију) 4. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или овере-
ну копију); 5. 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 психоло-
гије, 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 кандидат 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 мето-
дичких дисциплина); 6. кратку биографију. 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.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена, за рад у матичној 

школи у Брекову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 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 чл. 6 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21) и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених мађународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик као језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. 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 одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
2. потврду или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 4. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или овере-
ну копију); 5. 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 психоло-
гије, 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 кандидат 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 мето-
дичких дисциплина); 6. кратку биографију. 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.

Помоћни радник – чистачица
за рад у ИО Малич

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 30 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених мађународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик као језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен форму-
лар за пријем у радни однос у установи образовања и васпи-
тања који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. доказ о 
одговарајућем образовању (оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи); 3. потврду или уверење о неос-
уђиваности (не старије од 6 месеци); 4. уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену копију); 5. извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену копију); 6. сведочанство на срп-
ском језику које се прилаже као доказ под тачком 1 сматра се 
доказом о знању српског језика под овом тачком 6.

ОСТАЛО: Кандидати 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 има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или 
слати на адресу: Основна школа „Бреково“ Бреково, 31234 
Бреково, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 031/897-
224, 031/897-081. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести 
контакт телефон.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 062/882-5735

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС РС, 
113/17 и 95/18- аутентично тумачење), пријављени кандида-
ти треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020). а) Кандидат 
пријављен за радно место наставника мора да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и врсту стручне спреме про-
писану: За радно место под редним бројем 1: у складу са чла-
ном 3. став 1 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 

Наука и образовање
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школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник 
РС - Просветни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020) -за радна места наставника 
електротехничке групе предмета; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачке Ва), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке Вб) ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Документација се доставља у ори-
гиналима или у овереним фотокопијама не старијим од шест 
месеци и не враћа се кандидатима. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматра-
ти. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава за конкурс за пријем у радни однос”. Информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 062/882-5735. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију и ЦВ (радна био-
графија) у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, у 
публикацији „Послови“. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора Школе.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА

“СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-576

Наставник предметне наставе 
математика

Наставник предметне наставе 
математика

са 52% радног времена

УСЛОВИ: 1. да је стекао одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи, и то: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер 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 интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, и да испуњава услове из чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да има образо-
вање 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 систе-
мом преноса бодова; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који преузимају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
(диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности под-
носе се уз пријаву на конкурс-у оригиналу или оверене копије), 
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду – лекарско уверење. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доставити лично или 
поштом на адресу школе: ОШ „Стари град” 31000 Ужице, Град-
ска 1, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 031/552 576. Контакт особа је 
секретар школе Јадранка Станић.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3500-531

Наставник предметне, практичне 
наставе и вежби/вежби и блок наставе 

– ужестручних предмета у области 
фармације, дипломирани фармацеут или 

магистар фармације
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. 
да су стекли одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона основама система образовања и васпитања: 
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 интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговајауће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, при чему ово 
лице мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба да испуња-
вају услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене чла-
ном 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гл. 
РС – Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19). 1а) 
обавезно образовање кандидата из тачке 1) а у складу са 
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, је образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 састав-
ни су део пријаве на конкурс и подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, 
поред биографије, треба да приложе следеће доказе: попуњен 
пријавни формулар; диплому о стеченом образовању, (оверена 
фотокопија); доказ о испуњености услова из тачке 1а), (овере-
на фотокопија); доказ о неосуђиваности (не старији од шест 
месеци); уверење о држављанству, (оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених, (оверена фотокопија). Рок 
за пријаву на конкурс: 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити лично или поштом на адресу школе: 
Медицинска школа, Немањина 148, 31000 Ужице, са назнаком: 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 031/3512-694 - централа или 031/3500-531 -секре-
тар Школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник виолине
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са трудничког боловања, 

породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета

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

одсуства ради неге детета
2 извршиоца

Наставник италијанског језика
са 22,22% радног времена на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник хармонике
са 50% радног времена, на одређено време 
до повратка помоћника директора школе на 

радно место наставника, а најдуже до 31. 
08.2022. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовање и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020): 
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 испуње-
ности услова из тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2) овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 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 интердисци-
плинарне, 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 пред-
мета, 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 пред-
мета. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. Образовање из 
претходног става наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Ближи услови у погледу 
степена и врсте образовања наставника за послове за које је 
конкурс расписан предвиђени су чланом 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 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. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019 и 14/2020). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају следећу документацију: 1. 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); 4. извод из казнене евиденције о неосуђива-
ности за горе наведена дела, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); 5. оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверења одговарајуће високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који 
ово образовање поседују); 6. доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику; 7. доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставиће 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање, као ни копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве са назнаком „Конкурс за пријем у 

Наука и образовање



   |  Број 965 | 22.12.2021. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs100 

радни однос на одређено време за ____ (навести радно место 
за које се конкурише)“, слати на адресу школе: Музичка шко-
ла „Војислав-Лале Стефановић”, Ужице, Трг Светог Саве 8 или 
донети лично у школу, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

”МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ”
31312 Мачкат, Мачкат

тел. 031/3830-255

Оглас објављен 15.12.2021. године, у публикацији „Посло-
ви“ мења се у следећем: 1) додају се услови радно место 
домара, који гласе: поред општих услова утврђених у члану 
24.Закона о раду, за заснивање радног односа, кандидати треба 
да испуњавају и услове из чл. 139 ЗОСОВ: 1) да имају одгова-
рајуће средње образовање (најмање III степен машинске или 
електро стручне спреме); 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 доба-
ра 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 којем остварује образов-
но-васпитни рад.
2) услови који су наведени испод радног места домар свр-
ставају се у део ОСТАЛО.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Оглас објављен 08.12.2021. године у публикацији 
„Послови“ (број 963), за пријем у радни однос на 
неодређено време за стручног сарадника – психолога 
и наставника предметне наставе – наставника елек-
тротехничке групе предмета, исправља се у тачки 2 
огласа, где је било предвиђено: поседовање дозволе за 
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника 
као услов за услов за заснивање радног односа, тако што се 
овај услов брише. У свему осталом конкурс остаје исти, с тим 
што се рок за пријаве продужава за 8 дана од дана објављи-
вања исправке огласа.

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2

тел. 014/221-529

Наставник грађевинске наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 10/2019 
и 2/2020), као и то: да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс, 
кандидат треба да достави: 1) својеручно потписану пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС (формулар се налази на линку https://www.mpn.gov.
rs/zaposljavanje-u-prosveti, под називом „Формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања“; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 5) 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 
6) извод из казнене евиденције као доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику, а доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање, као и непотпуне и неблаговремене прија-
ве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку 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. Пријаве 
се достављају непосредно секретаријату школе, радним даном 
од 9 до 13 часова или поштом на горе наведену адресу. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 
014/221-529.

Наставник практичне наставе – 
саобраћај

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Саобраћај (“Сл. гласник РС 
– Просветни гласник РС“, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 
4/2019, 7/2019, 9/2019, 2/2020, 17/2020 и 1/2021), као и: да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидат треба да доста-
ви: 1) својеручно потписану пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима; 2) одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС (формулар се 
налази на линку https://www.mpn.gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti, 
под називом „Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања”; 3) оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; 6) извод из казнене 
евиденције као доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7) доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ треба да буде издат од стране високошколске установе за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе, радним даном од 9 до 13 часова или 
поштом на горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на телефон: 014/221-529.

Наставник биологије
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), као 
и: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 

и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс, кандидат треба да дос-
тави: 1) својеручно потписану пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима; 2) одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС (формулар се 
налази на линку https://www.mpn.gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti, 
под називом „Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања“; 3) оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; 6) извод из казнене 
евиденције као доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7) доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ треба да буде издат од стране високошколске установе за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе, радним даном од 9 до 13 часова или 
поштом на горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 014/221-529.

Наставник машинске групе предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“; бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – испр., 
9/2019, 2/2020 и 1/2021), као и: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања 
на конкурс, кандидат треба да достави: 1) својеручно потписа-
ну пријаву на конкурс са основним биографским подацима; 2) 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС (формулар се налази на линку https://www.mpn.
gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti, под називом „Формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања“; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 5) 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 
6) извод из казнене евиденције као доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику, а доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање, као и непотпуне и неблаговремене прија-
ве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
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врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве 
се достављају непосредно секретаријату школе, радним даном 
од 9 до 13 часова или поштом на горе наведену адресу. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на теле-
фон: 014/221-529.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), као и: да има 
основно образовање; држављанство Републике Србије; 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 дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Приликом пријављивања на конкурс, кандидат 
треба да достави: 1) својеручно потписану пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (фор-
мулар се налази на линку: https://www.mpn.gov.rs/zaposljavanje-
u-prosveti, под називом „Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања”; 3) оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; 4) оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству; 6) извод из 
казнене евиденције као доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7) доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ треба да буде издат од стране високошколске установе за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе, радним даном од 9 до 13 часова или 
поштом на горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 014/221-529.

ОШ “МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб.

тел. 014/3575-122

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има 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. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просвет-
ни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физич-
ку 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 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати тре-
ба да доставе: 1) својеручно потписану пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу 

“Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању (уколико је 
кандидат стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена, доставља диплому другог степена и диплому основних 
академских студија); 4) уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа 
МУП-а (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Доњем Таору

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има 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. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник – Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физич-
ку 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 и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да доставе: 1) својеручно потписану пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу “Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 
3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању 
(уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама 
другог степена, доставља диплому другог степена и диплому 
основних академских студија); 4) уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба 
да буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има 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. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник – Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 

3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физич-
ку 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 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати тре-
ба да доставе: 1) својеручно потписану пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу 
“Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању (уколико је 
кандидат стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена, доставља диплому другог степена и диплому основних 
академских студија); 4) уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа 
МУП-а (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има 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. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник – Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физич-
ку 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 и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да доставе: 1) својеручно потписану пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу “Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 
3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању 
(уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама 
другог степена, доставља диплому другог степена и диплому 
основних академских студија); 4) уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба 
да буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре 
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закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу школе, са назнаком: “Пријава на конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/226-085

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има 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. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 3/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021. и 4/2021.); 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 и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да 
има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу “Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 
3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”.

ОШ “МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168

Наставник математике
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник 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) и то: да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета или (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 поро-

дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу: потписана пријава са кратком био-
графијом, тачном адресом пребивалишта и актуелним бројем 
фиксног или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (за лица која су стекла академ-
ско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипло-
ме о завршеним основним академским студијама); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђива-
ности - уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из 
основног и вишег суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању притвора 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве без 
потребне документације уз пријаву, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом 
на горе наведену адресу или лично у школи радним данима од 
9.00 до 13.00 часова, са назнаком: “За конкурс за пријем у рад-
ни однос – математика”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона 014/3421-168.

Наставник српског језика
за рад у матичној школи и у издвојеном 

одељењу у Доњој Топлици

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020) и то: да је сте-
као 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 или (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; - да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 

рад. Докази који се прилажу: потписана пријава са кратком 
биографијом, тачном адресом пребивалишта и актуелним 
бројем фиксног или мобилног телефона; попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (за лица 
која су стекла академско звање мастер доставља се и ове-
рена фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и потписаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве без 
потребне документације уз пријаву, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова конкурса доставити 
поштом на горе наведену адресу или лично у школи радним 
данима од 9.00 до 13.00 часова, са назнаком: “За конкурс за 
пријем у радни однос – српски језик”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона 014/3421-168.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6

тел. 014/451-284

Сервирка
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће основно или средње 
образовање у складу са Законом и радно искуство на послови-
ма сервирања хране у образовним установама. Општи услови у 
складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће образовање; 2. да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де против правног саобраћаја и и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5 да зна српски језик. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 6. 
уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду); 8. потврду о радном стажу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор установе. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у секретаријат установе, у затвореној ковети, 
са назнаком “За конкурсну комисију”, на горе наведену адресу. 
Ближе информације се могу на телефон: 014-451-284.

Наука и образовање
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 141 ст. 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019) за рад у предшколској установи и то: да је сте-
као високо образовање на студијама првог степена, студијама 
другог степена у трајању од три године, вишим образовањем, 
односно са одговарајућим средњим образовањем, односно 
са одговарајућим средњим образовањем, у складу са посеб-
ним законом; најмање 5 година радног искуства у установама 
предшколског образовања; има положен испит за лиценцу за 
васпитача. Општи услови у складу са чланом 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. 
да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 поро-
дици, 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 и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5 да зна српски 
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5 извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду); 8. потврду о радном 
стажу; 9. потрвду о положеном испиту за лиценцу за васпита-
ча. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријав-
ни формулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат установе, у затвореној 
ковети, са назнаком “За конкурсну комисију”, на горе наведену 
адресу. Ближе информације се могу на телефон: 014-451-284.

ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб.
тел. 017/877-899

Васпитач
12 извршилаца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. Закон, 10/19 и 
6/2020) и то: 1. да има одговарајуће високо образовање сте-
чено 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Изузетно, васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 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 кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 3. да има држављанство Репу-
блике Србије; 4. да зна српски језик као и језик националне 
мањине (бугарски језик), на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 5. најмање две године рада у установи на посло-
вима васпитања и образовања, након стећеног одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 
однос у установи васпитања и образовања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног фор-
мулара кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење из казнене 
евиденције МУП-а (оригинал, уверење не може бити старије 
од шест месеци); уверење о неосуђиваности надлежног осно-
вног и вишег суда (оригинал, уверење не може бити старије од 
шест месеци); уверење да се не води истрага пред надлежним 
основним и вишим јавним тужилаштвом (оригинал, уверење не 
може бити старије од шест месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал); уверење да има одгова-
рајуће радно искуство на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење мора садр-
жати јасно наведено радно место на којем је кандидат стекао 
радно искуство на пословима васпитања и образовања (уве-
рење не може бити старије од шест месеци); кратку биогра-
фију; доказ о знању српског језика и језика националне мањи-
не (бугарски језик) на коме се изводи образовно-васпитни рад у 
установи, доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику.

Кувар посластичар
УСЛОВИ: да има одговарајуће средње образовање и сертифи-
кат за кувара; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик као и језик националне мањине (бугарски 
језик), на којем се остварује образовно-васпитни рад; најмање 
једну годину радног искуства на пословима кувара у установи 
васпитања и образовања.

ОСТАЛО: 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 одштампани образац пријавног фор-
мулара кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотоко-
пију сертификата за кувара; уверење из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал, уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности надлежног основног 
и вишег суда (оригинал, уверење не може бити старије од 
шест месеци); уверење да се не води истрага пред надлежним 
основним и вишим јавним тужилаштвом (оригинал, уверење 
не може бити старије од шест месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал); уверење да има 
одговарајуће радно искуство на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања, уверење 
мора садржати јасно наведено радно место на којем је кан-
дидат стекао радно искуство на пословима кувара (уверење 
не може бити старије од шест месеци); кратку биографију; 
доказ о знању српског језика и језика националне мањине 
(бугарски језик) на коме се изводи образовно-васпитни рад 
у установи, доставља се само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику. За сва радна места: сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом у Националну службу за 
запошљавање, која ће извршити процену применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
доказима о испуњености услова доставити путем поште на 
адресу: Предшколска установа „Дечја радост” Босилеград, у 
Босилеграду, ул. Иво Лола Рибар бб, 17540 Босилеград или 
лично у установи, са назнаком „За оглас”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и 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 кон-
курсне комисије и неће се узимати у разматрање. У пријави 
обавезно навести контакт телефон. Установа није у обавези 
да врати конкурсну документацију пријављеним кандидати-
ма. Ближе информације о огласу, кандидати могу добити на 
тел. 017/877-899.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

26300 Вршац, Трг победе 4 
тел. 013/834-581

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и има: 1. 
одговарајуће високо образовање за наставника музичке школе 
и подручја рада: Култура, уметност и јавно информисање, за 
педагога и психолога; одговарајућим образовањем сматра се 
образовање: 1.1. на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за предмете у музичкој школи, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 1.2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. дозволу за рад – лиценцу за наставника 
или стручног радника; 3. обуку и положен испит за директора 
школе, 4. најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 5. психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. доказ да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад (српски). Директор школе 
бира се на период од четири године, мандат директора тече 
од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању, оригинал или овере-
ну фокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценце 
– дозволе за рад), оригинал или оверену фокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (уколико кандидат не 
поднесе уверење о положеном испиту за директора, пријава 
се неће сматрати непотпуном, а кандидат изабран за дирек-
тора школе који нема положен испит дужан је да исти положи 
у року од две године од дана ступања на дужност), потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања у 
трајању од најмање осам година, након стицања одговарајућег 
високог образовања, доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће високо образовање није стечено на српском јези-
ку), штампане податке или фотокопију личне карте, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них на обрасцу са холограмом; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (ориги-
нал лекарско уверење не старије од месец дана), оригинал или 
оверена фотокопија уверења надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у одредби члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, оригинал или ове-
рена фотокопија уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренута истрага нити је подигнута оптужница, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о некажњавању за привред-
не преступе и привредне прекршаје из привредног суда, доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) у овереној фотокопији, уко-
лико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, 
биографију са кратким прегледом кретања у служби, програм 
рада у мандату. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања овог конкурса у публикацији „Послови“. Учесни-
ци конкурса биће писмено обавештени о одлуци министра о 
избору директора. Пријаве слати на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић“ Вршац, Трг победе 4, са назнаком „Кон-
курс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир за разматрање. Сва приложена докумен-
та морају бити оригинална или оверене фотокопије код јавног 
бележника или оверени преписи. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на бр. телефона: 
013/834-581.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
Посао се не чека, 
посао се тражи
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

26300 Вршац, Трг победе 4 
тел. 013/834-581

Спремачица
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање: основно образовање, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи; 3. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву канди-
дати прилажу: формулар за пријаву на конкурс (скида се са 
сајта Министарства), доказ о одговарајућем образовању, доказ 
да није кажњаван (за дела из тачке 3 из полиције, не старије 
од 2 месеца), уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте (или одштампану, ако је чипована). Доказ 
из тачака 1, 3 и 4 подносе кандидати, док доказ из тачке 2 кон-
курса подноси само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Сва приложена документа морају бити оригинална 
или оверене фотокопије код нотара. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати путем поште на адресу: Музичка школа „Јосиф 
Маринковић“ Вршац, Трг победе 4.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 

26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник немачког језика
са 90% радног времена, на одређено време 

до окончања мандата запосленог на функцији 
директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове прописан у члану 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање односно високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским системом преноса 
бодова (сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има ово образовање); звање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник – Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21); да је држављанин Репу-
блике Србије; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе у оригиналу 
или овереном препису / фотокопији следећу документацију: 1) 
извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци; 3) диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми и одговарајућу исправу коју издаје вискошкол-
ска установа као доказ да кандидат има образовање из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина или да је поло-
жио испите из педагогије и психологије и доказ да има положен 
испит за лиценцу односно стручни испит; 4) доказ о неосуђи-

ваности 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете; 6) доказ о знању српског језика (достављају кандидати 
који су образовање стекли на другом језику); 7) краћу радну 
биографију (осим кандидата који први пут заснивају радни 
однос). Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање пре 
доношења одлуке о избору кандидата. Кандидат који буде био 
изабран у обавези је да пре закључења уговора о раду доста-
ви доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), не старије од 
6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Дефектолог наставник 
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих услова 
прописаних чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017) у 
радни однос може да буде примљено лице које испуњава 
и услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/2020) и то: А) да кандидат има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 17/2018 и 6/2020) односно да је стекао 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 педа-
гошких 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, односно 
да је: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефекто-
лог – олигофренолог, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, дипломирани дефектолог мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, професор односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом оштећеног слуха, дипломирани дефектолог – сурдоау-
диолог, дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха, наставник дефектолог одсека 
(групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха, мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
глувих и наглувих особа, дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наг-
лувих особа, мастер дефектолог који је на основним односно 
мастер академским студијама завршио модул сметње и поре-
мећаји слуха, професор односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом оштећеног вида, дипломирани дефектолог – 
тифлолог, мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм специјална едукација и 
рехабилитација особа са оштећењем вида, дипломирани дефе-
ктолог – мастер који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм специјална едукација и рехабили-
тација особа са оштећењем вида, мастер дефектолог који је 
на основним односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји вида, професор односно дипломи-
рани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима, мастер 
дефектолог који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм специјална едукација и рехабилитација осо-
ба са моторичким поремећајима, дипломирани дефектолог 
– мастер који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм специјална едукација и рехабилитација осо-
ба са моторичким поремећајима, мастер дефектолог који је 
на основним односно мастер академским студијама завршио 
модул моторичке сметње и поремећаји, дипломирани дефекто-
лог – мастер који је на основним академским студијама завр-
шио смер инклузивно образовање, мастер дефектолог који је 
на основним академским студијама завршио студијски програм 

за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог – мастер 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; Б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; В) 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминитарно понашање; 
Г) има држављанство Републике Србије; Д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно – васпитни рад (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријемни фор-
мулар (са званичне интернет странице) потребно је достави-
ти школи: 1) радну и личну биографију са адресом и контакт 
телефоном – ЦВ; 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (оверена фотокопија) канди-
дат који има високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских студија; 3) уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или оверена фото-
копија и да није старије од шест месеци) из МУП-а; 4) извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 5) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 6) 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 високош-
колске установе. Докази о испуњености услова из тачке 5а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 5 б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Додатне информације се могу добити на 
телефон 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на конкурс са тра-
женом документацијом могу се поднети лично или поштом на 
горенаведену адресу. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у недељном 
листу „Послови” при Националној служби запошљавања (НСЗ). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. 

Наставник енглеског језика 
у посебним условима, са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих услова 
прописаних чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017) у 
радни однос може да буде примљено лице које испуњава 
и услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/2020) и то: А) да кандидат има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 17/2018 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
односно да је стекао 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 интердисци-
плинарне, 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. сеп-
тембра 2005. године, односно да је: професор односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани 
филолог англиста; дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности; мастер филолог (студијски програм Англисти-
ка, студијски програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност). Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају имати претходно завршене 
основне академске студије из области предмета, односно на 
студијским групама / програмима: Језик, књижевност, култу-
ра, модул Енглески језик и књижевност, Англистика, Енглески 
језик и књижевност са другом страном филологијом. Б) Има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; В) није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривична дела из 

Наука и образовање
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групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
нитарно понашање; Г) има држављанство Републике Србије; 
Д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно – 
васпитни рад (односи се на кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику). Сви кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријемни формулар (са званичне интернет страни-
це) потребно је доставити школи: 1) радну и личну биографију 
са адресом и контакт телефоном – ЦВ; 2) оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (овере-
на фотокопија) кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних академских 
студија; 3) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија и да није старије од шест месеци) из МУП-а; 4) 
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 5) уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 6) уколи-
ко 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 високош-
колске установе. Докази о испуњености услова из тачке 5а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 5 б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Додатне информације се могу добити на телефон 013/839-832, 
013/837-307. Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у недељном листу „Послови” при 
Националној служби запошљавања (НСЗ). Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ГИМНАЗИЈА
„БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836 - 448

e-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чла-
новима 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020 – 
даље: Закон) и правилником о организацији и систематизацији 
послова у Гимназији „Борислав Петров Браца” Вршац и то: да 
има одговарајуће високо образовање из области правних наука 
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; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није утврђено дискриминатор-
но понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да 
има држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на пријав-
ном формулару који се преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз 
који се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању, оверена фотокопија дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија, доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија и да није старије од шест месеци) из МУП 
– а; доказ да кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење, не старије од шест месеци); доказ о познавању српс-
ког језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – доставља само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен по програ-
му одговарајуће високошколске установе). Напомена: доказ о 

психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и остала 
документа од значаја за одлучивање, и то: извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија да није старије од шест 
месеци) и радну и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном – ЦВ. По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и 
пријава која је предата препорученом поштом, у ком случају се 
као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи 
радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: Гимназија „Борислав Петров 
Браца” Вршац, Михајла Пупина 1, 26300 Вршац, са назнаком 
“За конкурсну комисију” и назначити за које радно место се кон-
курише. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на 
број: 013/836-448.

ГИМНАЗИЈА 
“БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

e-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs

Наставник биологије на румунском 
језику

са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 

дана до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане члано-
вима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020 
– даље: Закон) и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Гимназији” Борислав Петров Браца” Вршац и 
то: да има стечено високо образовање и одговарајући стручни 
назив за радно место за које конкурише, у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на пријавном формулару који се пре-
узима са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потреб-
на документација, односно докази о испуњености услова за 
избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уве-
рење или други документ из МУП-а); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење - не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе). доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доказује се овереном фотокопијом 
сведочанства (средњег образовања), дипломе или потврде о 
положеном испиту о знању језика на одговарајућој високош-
колској установи. Напомена: доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наве-
деног, кандидати достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то: извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са трајном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу рад-
ну биографију. По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и 
пријава која је предата препорученом поштом, у ком случају се 
као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи 

радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: Гимназија „Борислав Петров 
Браца” Вршац, ул. Михајла Пупина бр. 1, 26300 Вршац, са наз-
наком “за конкурсну комисију” и назначити за које радно место 
се конкурише. Информације о конкурсу могу се добити телефо-
ном на број 013/836-448

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, замена до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 
6/20), односно: 1) да има одговарајуће образовање складу са 
чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и важећим одредбама Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016- II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021) и Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (уписати број телефона / мејл адресу). 
Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколи-
ко диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања, не старије од 6 месеци; уверење о неосуђи-
ваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; биогра-
фију. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 стан-
дардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни 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. Конкурсна комисија ће донети решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора. Лекарско уверење – доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима иза-
брани, кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Информације о конкурсу могу се добити на следећи број 
телефона: 030 /463-391 и 030/ 463- 392. Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс – за радно 
место наставника предметне наставе – наставник српског јези-
ка и књижевности на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, замена до повратка запосленог са 
функције”.

Наука и образовање
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ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Наставник предметне наставе за предмет 
рачунарство и информатика

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана замена директора 

за време трајања мандата

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане члано-
вима 139 и 140 и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 
и 6/2020 – даље: Закон) и важећим Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020, 
3/2020 и 14/2020), односно да има одговарајуће образовање 
- високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, као и високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 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 утврђено дискриминаторно 
понашање, у смислу члана 139 став 1 Тачка 3) Закона; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на пријавном формулару који се пре-
узима са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна 
документација, односно докази о испуњености услова за избор 
кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други доку-
мент издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ 
да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење, не 
старије од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наве-
деног, кандидати достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са трајном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну 
биографију. По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и прија-
ва која је предата препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за следећи рад-
ни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе сваког радног дана од 12.00 
до 13.00 часова или предати препорученом поштом на адресу: 
Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, 19000 Зајечар, са наз-
наком “За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број 019/422-564, као и путем електронске 
поште на имејл: gimnazija1836@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар

Насеље Краљевица бб.

Васпитач
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 

Послови, лично или на адресу Предшколска установа “Ђулићи” 
Зајечар, Насеље Краљевица бб Зајечар.Конкурс се објављује 
у дневном листу “Послови” при Националној служби запошља-
вања (НСЗ). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
Решењем од стране директора Установе.Поред општих услова 
за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и да имају 
одговарајуће образовање. Кандидат за радно место васпита-
ча мора да има одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања VI или VII сте-
пен стручне спреме- смер васпитач да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављње малолетног лица или родоск-
вављење, за кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђенодискриминиторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остарује 
васпитно образови рад. Докази о испуњености услова из тачке 
4. уз пријаву кандидати терба да доставе оверене преписе и то: 
диплому о стручној спреми; уверење - потврду о неосуђива-
ности (да није старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
за радно место васпитача кандидати треба да доставе потврду 
високошколске установе којом се потврђује да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 
дисиплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или оверени докуменат да је у 
току студија положио испите из педагогије, и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења угово-
ра о раду а доказ да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају 
да је одговарајуће образовање стечено ван територије Репу-
блике Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са децом 
у Националну службу за запошљавање у Зајечару. Пријаве са 
потребном документацијом доставити: Предшколској установи 
“Ђулићи“ Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

19224 Салаш, Маршала Тита 35

Васпитач
на одређено време ради замене запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19, 6/2020); 
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, напуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.Уз пријаву на 
конкурс, коју кандидат може преузети са сајта Министарства 
просвете, кандидати треба да приложе: Обавезно образо-
вање из чл. 140 доказ о испуњености услова у погледу стру-
чне спреме на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; по чл. 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања потврду 
високошколске установе којом се потврђује да кандидатима 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирањаод најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова или оверени документ 
да је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о неосуђиваности надлежног органа унутрашњих 
послова. Уверење о здравственој способности кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат 

треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и 
мобилног телефона. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврхуобраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС” број 87/2018). Пријаве достављати на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Медицинска сестра – техничар / 
неговатељ

у посебним условима рада, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати 
морају да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће 
образовање – средње образовање, медицинска сестра техни-
чар / неговатељ; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: биографске податке, односно радну 
биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотоко-
пију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); и очитану личну карту. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе 
у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” Пријаве се подносе непосредно или путем 
поште на адресу школе: ШОСО „Јелена Мајсторовић” Заје-
чар, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Контакт телефон: 019/429744 – 
секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. По завршетку конкурса примљена докумен-
тација се не враћа кандидатима.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ
“ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Оглас објављен 17.11.2021. године у публикацији 
„Послови“ (број 960), поништава се у целости за радно 
место медицинске сестре у посебним условима рада, са 
50% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
И ИСПРАВКЕ ОГЛАСА

ОШ „15. МАЈ”
19209 Мали Јасеновац

Поништавају се у целости:
- конкурс за избор директора школе, објављен у публикацији 
„Послови“ од 01.09.2021. године (број 949); 
- исправка текста конкурса објављена у публикацији „Послови“ 
од 08.09.2021. године (број 950) и 
- исправка текста конкурса објављена у публикацији „Послови“ 
од 22.09.2021. године (број 952).

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5

Наставник предметне наставе – српски 
језик

са 73,60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење) за заснивање радног односа кандидат 
мора да испуњава услове прописане одредбама чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз услов 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, или на основним сту-
дијама 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 („Сл. гласник”-Про-
светни 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, 19/2020, 3/2021, 4/2021)
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.Кандидат попуњава формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања-формулар за пријаву у 
радни однос који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у 
делу „Ново на сајту-Запошљавање у просвети” (уписати број 
телефона/мејл адресу), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља школи. Уз формулар 
за пријаву у радни однос кандидат доставља следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења 
уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања (кандидати који су завршили 
други степен студија, достављају и диплому са основних ака-
демских студија у овереној фотокопији); доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање од по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење са високошколске уста-
нове, односно уверење о положеним испитима из педаго-

гије 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 поседују ово образовање обаве-
зан је 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 основа-
ма система образовања и васпитања; уверење из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству (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 (уве-
рење или потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; кратка 
биографија са наведеном адресом боравка, контакт телефо-
ном и е-маил адресом, (пожељно, није обавезно)..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 исте-
ка рока за пријем пријава.Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном 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 пси-
холошке процене и обавити разговор са њима. О терминима 
за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели у 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. Лекарско уверење – доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и 
пријаве са непотпуном и неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање.Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 дана од објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, поштом или лично 
на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, 
Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За 
конкурс - ___ (навести назив радног места)” Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Наставник предметне наставе – 
француски језик

са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење) за заснивање радног односа кандидат 
мора да испуњава услове прописане одредбама чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз услов 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, или на основним сту-
дијама 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 („Сл. гласник - Про-
светни 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, 19/2020, 3/2021, 4/2021)
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања-формулар за пријаву у 

радни однос који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у 
делу „Ново на сајту-Запошљавање у просвети” (уписати број 
телефона/мејл адресу), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља школи. Уз формулар 
за пријаву у радни однос кандидат доставља следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења 
уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања (кандидати који су завршили 
други степен студија, достављају и диплому са основних ака-
демских студија у овереној фотокопији); доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање од по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење са високошколске уста-
нове, односно уверење о положеним испитима из педаго-
гије 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 поседују ово образовање обаве-
зан је 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 основа-
ма система образовања и васпитања; уверење из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци;, уверење о држављан-
ству (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 (уве-
рење или потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; кратка 
биографија са наведеном адресом боравка, контакт телефо-
ном и е-маил адресом, (пожељно, није обавезно).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 исте-
ка рока за пријем пријава.Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити оба-
вештени 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 психолош-
ке процене и обавити разговор са њима. О терминима за 
разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели у 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. Лекарско уверење-доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду.Неблаговремене пријаве на конкурс, као и 
пријаве са непотпуном и неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање.Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 дана од објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, поштом или лично 
на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, 
Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За 
конкурс _________ (навести назив радног места)” 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).

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 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 канди-
дат мора да испуњава услове прописане одредбама чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовањена 
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 или сту-
дије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука уз услов 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, или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, Степен и врста образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
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13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/2020, 3/2021, 4/2021); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.Канди-
дат попуњава формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања-формулар за пријаву у радни 
однос који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу 
„Ново на сајту - Запошљавање у просвети” (уписати број 
телефона/мејл адресу), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља школи. Уз формулар-
за пријаву у радни однос кандидат доставља следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења 
уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања (кандидати који су завршили 
други степен студија, достављају и диплому са основних ака-
демских студија у овереној фотокопији); доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање од по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење са високошколске уста-
нове, односно уверење о положеним испитима из педаго-
гије 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 поседују ово образовање обаве-
зан је 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 основа-
ма система образовања и васпитања; уверење из казнене 
евиденцијеМинистарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству (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 (уве-
рење или потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; кратка 
биографијаса наведеном адресом боравка, контакт теле-
фоном и е-маил адресом, (пожељно, није обавезно). Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема 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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака о чему ће кандидати 
бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели 
или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће сачи-
нити 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 тер-
минима за разговор кандидати ће бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели у 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. Лекарско уверење-доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене пријаве на кон-
курс, као и пријаве са непотпуном и неовереном документа-
цијом неће се узимати у разматрање.Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом се достављају у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији „Послови”, поштом 
или лично на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” 
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са наз-
наком „За конкурс ___ (навести назив радног места)” Пода-
ци 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).

Дефектолог наставник са одељењским 
старешинством

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење) за заснивање радног односа кандидат 
мора да испуњава услове прописане одредбама чл 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовање на сту-
дијама 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 или сту-
дије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука уз услов 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, или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом 
(„Сл. гласник”-Просветни гласник”, број 17/18, 6/20). б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом; 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања-формулар за пријаву у радни однос који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту-Запо-
шљавање у просвети” (уписати број телефона/мејл адресу), 
а потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља школи. Уз формулар за пријаву у радни 
однос кандидат доставља следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома 
није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти обра-
зовања (кандидати који су завршили други степен студија, 
достављају и диплому са основних академских студија у 
овереној фотокопији); доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање од по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење са високошколске установе, односно уве-
рење о положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеним стручном испиту/испиту за 
лиценцу – јер се сматра да наставник који је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има ово образовање) 
доставља кандидат који ово образовање поседују, кандидат 
који не поседују ово образовање обавезан је 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 из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе о неос-
уђиваности (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне 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; кратка биографија са наведеном 
адресом боравка, контакт телефоном и е-маил адресом, 
(пожељно, није обавезно).Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них 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 кан-
дидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које 
су навели у 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 разгово-
ра. Лекарско уверење-доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве са непот-
пуном и неовереном документацијом неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
се достављају у року од 8 дана од објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”, поштом или лично на адресу: Основ-
на школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита 
Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс - ___ 

(навести назив радног места)” Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Секретар
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење) за заснивање радног односа кандидат 
мора да испуњава услове прописане одредбама члана 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 
да: а) поседује одговарајуће високо образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовања 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Лице запослено на месту секрета-
ра мора да има дозволу за рад секретара (лиценца за секре-
тара), а у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Секретар је дужан да у року од две године од 
дана заснивања радног односа положи испит за секретара. 
Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у 
року од две године од дана заснивања радног односа прес-
таје радни однос. Секретар који има положен стручни испит 
за секретара, правосудни или стручни испит за запослене 
у органима државне управе или државни стручни испит, 
сматра се да има лиценцу за секретара. Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања-формулар за пријаву у радни однос који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту-Запо-
шљавање у просвети” (уписати број телефона/мејл адресу), 
а потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља школи. Уз формулар за пријаву у радни 
однос кандидат доставља следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома 
није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти обра-
зовања (кандидат које је завршио други степен студија, дос-
тавља и диплому са основних академских студија у овереној 
фотокопији); уверење из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе о неос-
уђиваности (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија), не старије од 6 месеца; извод из мати-
чне 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; оригинал или оверену фотокопију 
дозволе за рад - лиценцу за секретара уколико кандидат има 
положен испит за секретара школе или доказ о положеном 
правосудном испиту; доказ о положеном стручном испиту за 
запослене у органима државне управе или државни струч-
ни испит; кратка биографија са наведеном адресом боравка, 
контакт телефоном и имејл-адресом (пожељно, није обавез-
но). Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама 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 учени-
цима 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 сачини-
ти листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке 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.Доказ о здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду.Небла-
говремене пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном 
и неовереном документацијом неће се узимати у разма-
трање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
се достављају у року од 8 дана од објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”, поштом или лично на адресу: Основ-
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на школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита 
Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс ____ 
(навести назив радног места)”. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично 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, 6/20) и то: да има 
одговарајуће образовање: стечено средње образовање еко-
номске струке у трајању од четири године (четврти степен 
стручне спреме), у складу са чл. 48 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у Основној школи „Митропо-
лит Михаило” Сокобања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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 првом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није ускладу са 
законом утврђено дискриминаторно право; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања - 
формулар за пријаву у радни однос који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту-Запошљавање у 
просвети” (уписати број телефона/мејл адресу). Уз формулар 
за пријаву у радни однос кандидат доставља следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења 
уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем сте-
пену и врсти образовања; уверење из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности (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 овере-
на 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; кратка биографија са наведеном 
адресом боравка, контакт телефоном и е-маил адресом, 
(пожељно, није обавезно). Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 стан-
дардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавеште-
ни 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 оба-
вити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати 
ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су наве-
ли у 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. Неблаго-
времене пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном и 
неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом се дос-
тављају у року од 8 дана од објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”, поштом или лично на адресу: Основна школа 
“Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 
18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс ___ (навести назив 
радног места)” Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, бр. 87/18).

Домар – мајстор одржавања
за рад у матичној школи

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично 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, 6/20) и то: да има 
одговарајуће образовање и то: да има завршено средње 
образовање у трајању од три или четири године молер-
ске, вооинсталатерске, столарске или друге струке (трећи 

или четрти степен стручне спреме) или изузетно, основно 
образовање и радно искуство на пословима домара мајстора 
одржавања стечено до 7.9.2017. године (најмање три месе-
ца) и положен стручни испит за рад са судовима под при-
тиском (за послове руковање постројењем у котларници), 
у складу са чл. 49. Правилника о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи „Митрополит Михаило” 
Сокобања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела давање или примање мита; за 
кривична дела из групе кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним првом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није ускладу са зако-
ном утврђено дискриминаторно право; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
- формулар за пријаву у радни однос који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту - Запошља-
вање у просвети” (уписати број телефона/мејл адресу), а 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља школи. Уз формулар за пријаву у радни 
однос кандидат доставља следећу документацију: доказ о 
одговарајућем образовању: а) оверена фотокопија дипло-
ме/уверења трећег или четртог степена образовања, б) за 
кандидата са завршеним основним образовањем: сведочан-
ство/уверење о завршеном основном образовању (оригинал 
или оверена фотокопија) и доказ о радном искуству на на 
пословима домара мајстора одржавања до 7.9.2017. године, 
уговор о раду (оригинал или оверена фотокопија), в) ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту за рад са судовима под притиском (за послове руко-
вање постројењем у котларници); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверену копију); уверење из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија), не ста-
рије од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико 
основно образовање није стечено на српском језику; биогра-
фија (пожељна). 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 учени-
цима 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 сачи-
нити 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 тер-
минима за разговор кандидати ће бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели у 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. Неблаговремене пријаве на кон-
курс, као и пријаве са непотпуном и неовереном документа-
цијом неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом се достављају у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији „Послови”, поштом 
или лично на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” 
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са наз-
наком „За конкурс - ___ (навести назив радног места)”. Пода-
ци 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).

Домар – мајстор одржавања
са 50% радног времена, за рад у издвојеном 
одељењу у Реснику 1 извршилац и 1 за рад у 

издвојеном одељењу у Врелу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично 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, 6/20) и то: да има 
одговарајуће образовање и то: да има завршено средње 
образовање у трајању од три или четири године молер-
ске, вооинсталатерске, столарске или друге струке (трећи 
или четрти степен стручне спреме) или изузетно, основно 
образовање и радно искуство на пословима домара мајс-
тора одржавања стечено до 7.9.2017. године (најмање три 
месеца) и положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковање постројењем у котларни-

ци), у складу са чл. 49. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Митрополит Миха-
ило” Сокобања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела давање или примање 
мита; за кривична дела из групе кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним првом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
ускладу са законом утврђено дискриминаторно право; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања-формулар за пријаву у радни однос који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту-Запо-
шљавање у просвети” (уписати број телефона/мејл адресу), 
а потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља школи. Уз формулар за пријаву у радни 
однос кандидат доставља следећу документацију: доказ о 
одговарајућем образовању: а) оверена фотокопија дипло-
ме/уверења трећег или четртог степена образовања, б) за 
кандидата са завршеним основним образовањем: сведочан-
ство/уверење о завршеном основном образовању (оригинал 
или оверена фотокопија) и доказ о радном искуству на на 
пословима домара мајстора одржавања до 7.9.2017. године –
уговор о раду (оригинал или оверена фотокопија), в) ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту за рад са судовима под притиском (за послове руко-
вање постројењем у котларници); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверену копију); уверење из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија), не ста-
рије од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико 
основно образовање није стечено на српском језику; био-
графија (пожељна).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 учени-
цима 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 сачи-
нити 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 тер-
минима за разговор кандидати ће бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели у 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.Неблаговремене пријаве на кон-
курс, као и пријаве са непотпуном и неовереном документа-
цијом неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом се достављају у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији „Послови”, поштом 
или лично на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” 
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са наз-
наком „За конкурс _________ (навести назив радног места)”.
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).

Радник на одржавању хигијене - 
чистача/ица

2 извршиоца за рад у матичној школи, 
1 извршилац за рад у издвојеном одељењу у 
Мужинцу, 1 извршилац за рад у издвојеним 
одељењима у Николинцу 50% и Дугом Пољу 

50%, 1 извршилац за рад у издвојеним 
одељењима у Шарбановцу 50% и Мужинцу 

50%
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење) за заснивање радног односа кандидат мора 
да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” 
бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20) и то: да има 
одговарајуће образовање, односно завршено основно образо-
вање у складу са чл. 50. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Митрополит Михаило” 
Сокобања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
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казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 првом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није ускладу са законом утврђе-
но дискриминаторно право; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања-формулар 
за пријаву у радни однос који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, у делу „Ново на сајту - Запошљавање у просвети” 
(уписати број телефона/мејл адресу), а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. 
Уз формулар за пријаву у радни однос кандидат доставља 
следећу документацију: сведочанство/уверење о завршеном 
основном образовању (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе о неосуђиваности (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
кратка биографија са наведеном адресом боравка, контакт 
телефоном и имејл-адресом, (пожељно, није обавезно).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 чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпитања у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати 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 коми-
сија 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 у или на наведене 
мејл адресе. Уколико кандидат не дође на разговор у зака-
заном 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. Неблаговремене пријаве на 
конкурс, као и пријаве са непотпуном и неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом се достављају у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији „Послови”, поштом 
или лично на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” 
Сокобања, Митрополита Михаила бр. 5, 18230 Сокобања, са 
назнаком „За конкурс-_________ (навести назив радног мес-
та)” 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).

Радник на одржавању хигијене – 
чистача/ица

са 50% радног времена
1 извршилац за рад у матичној школи,

 1 извршилац за рад у издвојеном одељењу 
у Реснику, 1 извршилац за рад у издвојеном 

одељењу у Врелу, 1 извршилац за рад у 
издвојеном одељењу у Трговишту, 

1 извршилац за рад у издвојеном одељењу
 у Рујевици

5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) за заснивање радног односа кандидат 
мора да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20) и то: 
да има одговарајуће образовање, односно завршено основ-
но образовање у складу са чл. 50 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи „Митрополит 
Михаило” Сокобања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела давање или примање 
мита; за кривична дела из групе кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним првом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
ускладу са законом утврђено дискриминаторно право; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.Кандидат попуњава 

формулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања-формулар за пријаву у радни однос који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту-Запо-
шљавање у просвети” (уписати број телефона/мејл адресу), 
а потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља школи. Уз формулар за пријаву у радни 
однос кандидат доставља следећу документацију: сведочан-
ство/уверење о завршеном основном образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности (оригинал или оверена фотоко-
пија), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал 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; кратка биографија са 
наведеном адресом боравка, контакт телефоном и имејл-ад-
ресом (пожељно, није обавезно).Доказ о здравственој спо-
собности 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. Канди-
дати 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 посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона на 
бројеве које су навели или на наведене мејл адресе. Конкур-
сна 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 оба-
вештени путем телефона на бројеве које су навели у или на 
наведене мејл адресе. Уколико кандидат не дође на разго-
вор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.Конкур-
сна комисија ће донети решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора.Неблаговремене 
пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном и неовере-
ном документацијом неће се узимати у разматрање. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом се достављају 
у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, поштом или лично на адресу: Основна школа 
“Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 
18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс-_________ (навес-
ти назив радног места)” Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Анрагошки асистент
са 66% радног времена, на одређено време 

до краја школске 2021/2022 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос из 
члана 24 став 1 Закона о раду („Службенигласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 
95/18-аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене у члану 139 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19, 6/20) и Правилником о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту („Службени гласник РС”, број 87/19): 
1) да има одговарајуће образовање и то: да поседује ИВ степен 
стручне спреме и савладан програм обуке “Интегрални про-
грам обуке за остваривање програма функционалног основног 
образовања одрслих”, према Правилнику о условима у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за оствари-
вање наставног плана и програма основног образовања одра-
слих (“Сл. гласник РС - Просветнигласник”, бр. 13/13 и 18/13), у 
супротном, кандидат је дужан да достави доказ о савладаном 
програму обуке у року од 6 месеци од дана пријема у радни 
однос.2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: Попуњен пријавни формулар за пријаву у 
радни однос са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кратка биографија са наве-
деном адресом боравка, контакт телефоном и е-маил адресом, 
(пожељно, није обавезно), оверена фотокопија дипломе или 
сведочанства о завршеној средњој школи, доказ о савладаном 
програму обуке (оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова надлежне полицијске управе о 

неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија), не ста-
рије од 6 месеци. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (уверење или потврду) одгова-
рајуће високошколске установе да је положио испит из српског 
језика.Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о о сновама 
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 стан-
дардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавеште-
ни 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 у или на 
наведене мејл адресе. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна коми-
сија ће донети решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора. Лекарско уверење-доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и 
пријаве са непотпуном и неовереном документацијом неће се 
узимат и у разматрање.Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом се достављају у року од 8 дана од објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, поштом или лично на адре-
су: Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митропо-
лита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс  ___ 
(навести назив радног места)”. 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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

23000 Зрењанин, Стражиловска бб. 

Стручни сарадник – дефектолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за радно место стручни сарадник – дефе-
ктолог треба да испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: а) да има одгова-
рајуће образовање; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потребно образовање: високо образо-
вање на студијама другог степена (основне академске студије, 
мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005 године. Уз пријаву 
на конкурс треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете; оригинал 
или оверену фотокопију одговарајуће дипломе (уверења); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија уверења из МУП-а). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су 
приложени неопходни докази и који уђу у ужи круг биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт који су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке процене за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља 
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора кан-
дидати ће бити обавештени на број телефона који напишу на 
пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на 
адресу школе: Основна школа „Петар Петровић Његош“, Стра-
жиловска бб, 23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком: 
„За конкурс за радно место стручни сарадник – дефектолог“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Све информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 023/563-840.

Наука и образовање
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња, Краља Александра 63

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022. године, 

са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла педагошког 
асистента може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: опште услове прописане чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење) и услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: 1. поседовање одгова-
рајућег образовања, средње образовање; 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима; 4. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 6. знање српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад – позна-
вање ромског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); 7. поседовање уверења 
о завршеном програму обуке за педагошког асистента у складу 
са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019). Уз одштампан и читко 
попуњен образац пријавног формулара и својеручно потписану 
пријаву, кандидат треба да достави: 1) оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или сведочанства о стеченом образовању; 
2) доказ о држављанству Републике Србије и извод из МКР; 
3) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања; 4) уверење о завршеном програму обуке за педа-
гошког асистента у складу са Правилником о педагошком асис-
тенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019); 
5) доказ о познавању ромског језика; 5) кратку биографију. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 

врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака (кандидати у ужем избору). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора. У поступку избора педагошког асистента 
прибавља се мишљење надлежног органа јединице локал-
не самоуправе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, 
Краља Александра 63, са назнаком „За конкурс – педагошки 
асистент” Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. За ближе информације обратити се на телефон: 
023/811-007.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 

кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Додатни услови: за радно место 
стручног сарадника – педагога, кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања који су пропи-
сани чланом 6 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), 
односно да је: 1. професор педагогије, 2. дипломирани педагог 
– општи смер или смер школске педагогије, 3. дипломирани 
школски педагог-психолог, 4. дипломирани педагог, 5. мастер 
педагог, 6. дипломирани педагог – мастер. Обавезна доку-
ментација приликом пријаве: 1. попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
3. оригинал или оверена фотокопија уверења из казнене еви-
денције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; 5. оверена фотокопија дипломе или уверења о завр-
шеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверена фотокопија потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе – за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, пре-
зиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним 
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на огла-
шено радно место, кандидати достављају на адресу: Основ-
на школа „Милош Црњански“, Српски Итебеј, Омладинска 2, 
23233 Српски Итебеј, са назнаком „За конкурс”, путем поште 
или непосредно у секретаријату школе, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве ће бити одбачене.

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту



На 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, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на 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 сврста-
ти 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 фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног 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 ин-
валидитетом (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 докумен-
тацију 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 запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

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 информи-
сање 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 катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне 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, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 488-5523

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/ 488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


