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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА

На основу члана 25 став 3 тачка 4) Закона 
о Државној ревизорској институцији („Служ-
бени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 
44/18 – др. закон), члана 61 став 1 Закона 
о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чланa 
9 став 3 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 
и 67/21), члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за именовање државних 
ревизора број 110-1912/2021-01/1 од 23. 
децембра 2021. године (пречишћен текст) и 
члана 6 Правилника о попуњавању изврши-
лачких радних места у Државној ревизорској 
институцији број 110-1911/2021-08/1 од 23. 
децембра 2021. године (пречишћен текст), 
Државна ревизорска институција оглашава

JАВНИ КОНКУРС

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Државна ревизорска институција, Бео-
град, Макензијева 41.

II За именовање овлашћених држав-
них ревизора:

1. Радно место овлашћени  
државни ревизор, звање овлашћени 

државни ревизор
Сектор број 1

са местом рада у Београду  
– 3 извршиоца

2. Радно место овлашћени  
државни ревизор, звање овлашћени 

државни ревизор
Сектор број 2

са местом рада у Новом Саду  
– 2 извршиoца

са местом рада у Крагујевцу  
– 1 извршилац

3. Радно место овлашћени  
државни ревизор, звање овлашћени 

државни ревизор
Сектор број 4

са местом рада у Београду  
– 1 извршилац

Услови за рад на радном месту овла- 
шћени државни ревизор (под редним 
бројем 1, 2 и 3): Високо образовање из 
области економских или правних наука, на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; нај-
мање седам година радног искуства у стру-
ци од чега пет година искуства на пословима 
који су повезани са надлежностима Институ-
ције; положен испит за овлашћеног државног 
ревизора; као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

III За попуњавање извршилачких рад-
них места

4. Радно место млађи саветник у 
ревизији, звање млађи саветник

Сектор број 2
са местом рада у Крагујевцу  

– 2 извршиоца

Услови за рад на радном месту млађи 
саветник у ревизији (под редним 
бројем 4): Високо образовање из области 
економских или правних наука, на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 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 факулте-
ту; најмање једну годину радног искуства у 
струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима; положен државни 
стручни испит; као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

5. Радно место – за техничку 
подршку, звање млађи саветник

Служба за информационе технологије, 
Сектор подршке ревизији
са местом рада у Београду  

– 1 извршилац

Услови за рад на радном месту – за 
техничку подршку (под редним бро- 
јем 5): Високо образовање из области 
математичких наука или рачунарских нау-
ка или електротехничког и рачунарског 
инжењерства или машинског инжењерства 
или организационих наука или економских 
наука, на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјали- 
стичким академским студијама, специјали- 
стичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; најмање једну годину 
радног искуства у струци или најмање пет 
година радног стажа у државним органи-
ма; положен државни стручни испит; као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

IV Врста радног односа: Радна места 
попуњавају се заснивањем радног односа на 
неодређено време.

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

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

Чланом 9 Закона о државним службени-
цима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кан-
дидате без положеног државног стручног 
испита. 

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

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат 
који испуни одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази.
Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се:

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

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs

2. Посебне функционалне компетен-
ције: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место овлашћени државни 
ревизор (под редним бројем 1):
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови ревизије (ревизија 
система, ревизија успешности, финансијска 
ревизија и ревизија усаглашености са про-
писима) провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција 
за радно место – прописи из надлежно- 
сти и организације органа (Закон о Држав-
ној ревизорској институцији и Пословник 
Државне ревизорске институције) провера-
ваће се усмено.
– Посебне функционалне компетенције за 
радно место – прописи из области делокру-
га радног места (Закон о буџетском систему; 
Закон о буџету за календарску годину; Уред-
ба о буџетском рачуноводству; Међународ-
ни стандарди финансијског извештавања и 
Међународни стандарди ревизије; Закон о 
општем управном поступку) провераваће се 
усмено.

За радно место овлашћени државни 
ревизор (под редним бројем 2):
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови ревизије (ревизија 
система, ревизија успешности, финансијска 
ревизија и ревизија усаглашености са про-
писима) провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција 
за радно место – прописи из надлежно- 
сти и организације органа (Закон о Држав-
ној ревизорској институцији и Пословник 
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Државне ревизорске институције) провера-
ваће се усмено.
– Посебне функционалне компетенције за 
радно место – прописи из области делокру-
га радног места (Закон о буџетском систему; 
Уредба о буџетском рачуноводству; Међуна-
родни рачуноводствени стандарди/Међуна-
родни стандарди финансијског извештавања 
и Међународни стандарди ревизије; Закон о 
локалној самоуправи; Закон о општем управ-
ном поступку) провераваће се усмено.

За радно место овлашћени државни 
ревизор (под редним бројем 3):
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови ревизије (ревизија 
система, ревизија успешности, финансијска 
ревизија и ревизија усаглашености са про-
писима) провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција 
за радно место – прописи из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о Држав-
ној ревизорској институцији и Пословник 
Државне ревизорске институције) провера-
ваће се усмено.
– Посебне функционалне компетенције за 
радно место – прописи из области делокру-
га радног места (Закон о буџетском систему, 
Уредба о буџетском рачуноводству, Међуна-
родни рачуноводствени стандарди / Међуна-
родни стандарди финансијског извештавања 
и Међународни стандарди ревизије, Закон о 
јавним предузећима, Закон о рачуноводству, 
Закон о ревизији и Закон о општем управном 
поступку) провераваће се усмено.

За радно место млађи саветник у реви-
зији (под редним бројем 4):
– Посебна функционална компетенција 
за област рада – управно-правни послови 
(Општи управни поступак) провераваће се 
усмено.
– Посебна функционална компетенција 
за радно место – прописи из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о Држав-
ној ревизорској институцији и Пословник 
Државне ревизорске институције) провера-
ваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за 
радно место – прописи из области делокру-
га радног места (Закон о буџетском систему, 
Уредба о буџетском рачуноводству, Закон о 
локалној самоуправи) провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (енглески или 
руски или немачки или француски) основни 
ниво – провераваће се усмено путем разго-
вора.
Код посебних функционалних компетенција 
прво се проверава страни језик.

За радно место – за техничку подршку 
(под редним бројем 5):
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – информатички послови (TCP/
IP и DNS и серверски оперативни системи 
(MS Windows, Linux); базе података; про-
грамски језик; системи дељења ресурса; 
office пакет и интернет технологије; хар-
двер; информациона безбедност;) прове-
раваће се усмено и практичним радном на 
рачунару.
– Посебна функционална компетенција 
за радно место – прописи из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о Држав-
ној ревизорској институцији и Пословник 
Државне ревизорске институције) провера-
ваће се усмено.

– Посебна функционална компетенција за 
радно место – Посебна знања и вештине 
(Познавање примене MS оперативних систе-
ма и/или управљања рачунарским мрежама) 
провераваће се усмено и практичним радном 
на рачунару.
– Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (енглески или 
руски или немачки или француски) основни 
ниво – провераваће се усмено путем разго-
вора.
Код посебних функционалних компетенција 
прво се проверава страни језик.

3. Понашајне компетенције за сва рад-
на места: 
Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем интер-
вјуа базираном на компетенцијама (усмено).

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

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за јавни конкурс: 
Пријаве на конкурс шаљу се поштом или 
предају непосредно на адресу Државна 
ревизорска институција, Београд, Макензије-
ва 41, са назнаком „За јавни конкурс”.

VII Лице које је задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Снежана Јова-
новић, тел. 011/304-22-15. 

VIII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

IX Рок за подношење пријава: рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошњавање. 

X Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Државне ревизорске 
институције и Службе за управљање кадро-
вима или у штампаној верзији у писарници 
Државне ревизорске институције, Београд, 
Макензијева број 41. 

Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од 3 (три) дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 

податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потвр-
да, решење и други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стече-
но радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном испиту за 
овлашћеног државног ревизора (за радна 
места под редним бројем 1, 2 и 3); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (за радна места под редним 
бројем 4 и 5). Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси оригинал или оверену фотокопију 
решења о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решење да је државни службеник нераспо-
ређен.

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

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

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

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена еви-
денција, да их прибавља и обрађује (члан 
9. став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3). 
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Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. 

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

Докази се достављају на адресу Државне 
ревизорске институције, Београд, Макен-
зијева 41. 

XIII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести, почев од 26. септембра 2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни путем контакт телефона које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетен-
ција, понашајних компетенција и интервју 
са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
Државној ревизорској институцији, Београд, 
Макензијева број 41. 

Кандидати који успешно прођу једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка путем контакт бројева 
телефона које наведу у својим обрасцима 
пријаве. 

Напоменe: 

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

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао председник Државне реви-
зорске институције. 

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији и огласној табли Државне реви-
зорске институције, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-управе и на интернет презента-
цији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санк-
ција („Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 
137/14) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-2695/2022 од 29. мар-
та 2022. године и 51 број: 112-4186/2022 од 
30. маја 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Министарство правде – Управа за извр-
шење кривичних санкција, Немањина 22-24, 
Београд. 

Радна места којe се попуњавају: 

II У ВАСПИТНО-ПОПРАВНОМ ДОМУ У 
КРУШЕВЦУ

1. Реализатор припремне и 
практичне наставе

у Одсеку за припремну и практичну 
наставу у Служби за третман,  

у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области Биолошке науке, или Гео-нау-
ке, или Математичке науке, или Рачунарске 
науке, или Физичке науке, или Хемијске нау-
ке, или из стручне области Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, или Машинско 
инжењерство, или Технолошко инжењер-
ство, или из научне области Историјске 
и археолошке науке, или Педагошке нау-
ке, или Политичке науке – смер социјална 
политика и социјални рад, или Психолошке 
науке, или из стручне области Специјалне 
едукација и рехабилитација, или Физичко 
васпитање и спорт, или из научне области 
Филолошке науке, или Филозофске науке, 
или из научне области историјске, архео-
лошке или класичне науке – историја умет-
ности, Филозофске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним стуцијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање три годи-
не радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о мало-
летним учиниоцима кривичних дела и кри-
вичноправној заштити малолетних лица 
– усмено; вештина комуникације – непосред-
но, кроз разговор са кандидатима; 

2. Послови продаје
у Одсеку за комерцијалне послове  

у Служби за опште послове,  
у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области Машинско инжењерство, 
или из научне области Економске науке, или 
из научне области Биотехничке науке, или 
из стручне области Технолошко инжењер-
ство, или из научне области Хемијске нау-
ке, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним стуцијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима;

3. Радно место за реализацију 
васпитних активности 

у Одсеку за реализацију програма 
поступања у Служби за третман,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, друштве-
ног, природно-математичког, техничко-тех-
нолошког, машинског смера, или медицин-
ске струке, положен државни стручни испит, 
најмање две године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о мало-
летним учиниоцима кривичних дела и кри-
вичноправној заштити малолетних лица 
– усмено; вештина комуникације – непосред-
но, кроз разговор са кандидатима; 

4. Инструктор пекар
у Одсеку малолетничке кухиње  

у Служби за опште послове,  
у звању референт

1 извршилац

Услови: Завршена средња школа пекарске 
струке, положен државни стручни испит и 
најмање две године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима; 

Место рада: Крушевац.

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У  
НОВОМ САДУ

5. Магационер инструктор
у Служби за опште послове,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, положен 
државни стручни испит и најмање две године 
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радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

6. Административно-канцеларијски 
послови

у Служби за опште послове,  
у звању референт

1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, положен 
државни стручни испит и најмање две годи-
не радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

7. Инструктор одржавања машина
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, механи-
чарске струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

Место рада: Нови Сад.

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
БЕОГРАДУ – ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

8. Васпитач
у Служби за третман, у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области Специјална 
едукација и рехабилитација – смер за превен-
цију и третман поремећаја понашања, Психо-
лошке науке, Педагошке науке, Социолошке 
науке; Политичке науке – смер за социјалну 
политику и социјални рад и Филозофија-смер 
за андрагогију, у оквиру образовно-научног 
поља Друштвено-хуманистичких наука, на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни 
стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-

шењу кривичних санкција и Правилника о 
третману, програму поступања, разврста-
вању и накнадном разврставању осуђених 
лица – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима; 

9. Организатор послова обуке  
и упошљавања

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области Грађевинско 
инжењерство, Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство, Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду, Машин-
ско инжењерство, Организационе науке, 
Биотехничке науке – смер пољопривреда и 
Технолошко инжењерство у оквиру обра-
зовно научног поља Техничко-технолош-
ких наука, или из научне, односно стручне 
области Ветеринарске науке у оквиру обра-
зовно научног поља Медицинских наука и из 
научне, односно стручне области Менаџмент 
и бизнис у оквиру образовно научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 
три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

Место рада: Београд.

V У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
ПАНЧЕВУ

10. Шеф Одсека
у Одсеку за правно-административне 
послове у Служби за опште послове,  

у звању самостални саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области Правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање пет годи-
на радног искуства на истим или одгова-
рајућим пословима, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција и Закона о држав-
ним службеницима – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима; 

11. Инструктор пољопривредне 
производње

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању референт

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, пољо- 
привредне струке, положен државни струч-
ни испит и најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција – усмено; вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

Место рада: Панчево.

VI Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначи-
ти редни број радног места из текста конкурса 
као и назив радног места за које се конкури-
ше, име и презиме, датум и место рођења, 
јединствени матични број грађана, адре-
су пребивалишта, односно боравишта, мејл 
адреса за контакт, контакт телефон, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини рад-
ног искуства у степену стручне спреме пропи-
сане за радно место на које се конкурише, са 
кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, 
пријава мора да буде својеручно потписана) 
– заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству – заједничко за сва радна 
места;
– оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених – заједничко за 
сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема за 
стручну спрему која је наведена у услови-
ма за радно место – заједничко за сва радна 
места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
из суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности (не старије од 
30 дана) – заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство 
у струци) – заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту – 
заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија потвр-
де 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 – зајед-
ничко за сва радна места;
– изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње – заједничко за 
сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на 
интернет презентацији Министарства 
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правде, на следећој интернет адреси: http://
www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

Документа о чињеницама о којиме се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
испиту за рад у државним органима / уве-
рење о положеном правосудном испиту. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16) пропи-
сано је, између осталог, да је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама 
неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуред-
ним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да доста-
ви уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. 

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). 

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

Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача.

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

VII Општи услови за рад на радном 
месту: Чланом 45 став 1 Закона о држав-
ним службеницима прописано је да као 
државни службеник може да се запосли 
пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и 
испуњава остале услове одређене зако-
ном, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у државном органу, ако му 

раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови за рад на радном 
месту: Чланом 253 став 4 Закона о извр-
шењу кривичних санкција прописано је да 
се у радни однос не може примити лице које 
је осуђено због кривичног дела које се гони 
по службеној дужности, лице против кога се 
води кривични поступак за кривично дело 
које се гони по службеној дужности, лице 
које је осуђено на безусловну казну затвора 
у трајању дужем од три месеца и лице за 
које, у складу са прописима којима је уређе-
но вршење безбедносних провера, постоје 
безбедносне сметње.

VIII Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

IX Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне, уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеном радном месту 
провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступ-
ку спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног 
поступка кандидати ће бити обавештени 
телефоном или телеграмом, на контакте 
(бројеве телефона или адресе) које наведу 
у својим пријавама.

X Адреса на коју се подносе прија-
ве: Министарство правде, Управа за извр-
шење кривичних санкција, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни кон-
курс”.

XI Лице задужено за давање обаве- 
штења о конкурсу: Биљана Станишић и 
Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-
305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 
(радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

XII Трајање радног односа: За наведе-
на радна места радни однос се заснива на 
неодређено време.

НАПОМЕНЕ:

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 року утврђеном 
законом.

Државни службеник на пробном раду који је 
радни однос засновао 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 месе-
ци од дана заснивања радног односа. 

Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за сва-
ко радно место на које конкуришу у којима 
наводе уз коју од пријава су приложили тра-
жене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од стране јавног бележника 
биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће 
службеним путем вршити безбедносну про-
веру, у складу са чланом 254 Закона о извр-
шењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се доку-
ментација враћати искључиво уз писмени 
захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Министарства правде: www.mpravde.
gov.rs, на порталу е-управе и на огласној 
табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

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.

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 
и 67/21) и Закључaка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 Број: 112-6054/2022 од 29. јула 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, Београд, Бирчанино-
ва 6.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку 
планирању и припреми пројеката,  

у звању млађи саветник
Група за планирање и припрему 
пројеката, Одељење за пројекте,  
Сектор за европске интеграције и 

међународну сарадњу, систематизовано
1 извршилац

Опис посла: Учествује у сарадњи са 
унутрашњим јединицама у Министарству, 
другим институцијама и организацијама 
ради израде прилога за релевантна програм-
ска и стратешка документа и израде пред-
лога пројеката и праћења израде пројектне 
документације у одговарајућем формату, у 
складу са процедурама; учествује у праћењу 
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процеса програмирања; учествује у при-
купљању, обрађивању и систематизацији 
података о пројектима које предлаже Минис-
тарство и о другим сродним пројектима које 
предлажу или спроводе друге институције и 
организације, и благовремено обавештава 
све заинтересоване стране о могућностима 
финансирања из ИПА фондова; учествује у 
припреми информација и документације за 
извештавање о процесу програмирања/пла-
нирања пројеката и припрема материјала 
за учешће и, по потреби, учествује у раду 
релевантних секторских група за припрему 
пројеката; спроводи правила и принципе 
неопходне за успостављање, функциони-
сање и одрживост система децентрализова-
ног управљања средствима ЕУ у складу са 
релевантним процедурама; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 
једна година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима; положен државни струч-
ни 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 службеницима, канди-
датима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима, доступна су сва рад-
на места и избор кандидата се врши на осно-
ву провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат 
који испуни унапред одређено мерило за 
проверу 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 проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

Провера општих функционалних ком-
петенција за сва извршилачка радна 
места:
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 компетенције „дигитална 

писменост” (поседовању знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
– дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних 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 функцио-
налних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетен-
ција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови управљања програми-
ма и пројектима финансираним из фондова 
ЕУ (процес управљања пројектним циклусом 
у контексту ЕУ програма – провераваће се 
усмено.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови управљања програ-
мима и пројектима финансираним из фон-
дова ЕУ (ИПА програмирање и приоритиза-
ција пројектних идеја, писање пројектних и 
програмских докумената) – провераваће се 
усмено.
3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место – професионално 
окружење и прописи из надлежности и орга-
низације ограна (Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији и Акциони план 
за спровођење Стратегије реформе јавне 
управе, Закон о министарствима, Закон о 
државној управи) – провераваће се усмено 
путем симулације.
4. Посебне функционалне компетенције 
за одређено радно место – Страни језик – 
енглески језик, ниво Ц1 – провераваће се 
писмено и усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних кометенција могу се наћи на интер-
нет презентацији Министарства државне 
управе и локалне самоуправе www.mduls.
gov.rs.

Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет и управљање људским ресурси-
ма) – провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетен-
цијама.

Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интер-
вјуа 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, Бир-
чанинова 6, 11000 Београд или се предају 
непосредно на писарницу Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Бир-
чанинова 6, 11000 Београд са назнаком „За 
јавни конкурс” или електронским путем на 
адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs. 

V Лица задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Наташа Лукић и 
Сара Качаревић, тел. 011/364-3943 од 9.00 
до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: Држа- 
вљанство Републике Србије; да је кандидат 
пунолетан; да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши 
се на Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства државне 
управе и локалне самоуправе или у штам-
паној верзији на писарници Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Бир-
чанинова 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац 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.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија 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 (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).
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Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни 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 
– 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 законским роковима, бесплат-
но размењују, врше увид, обрађују и при-
бављају личне податке о чињеницима садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити 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 органи-
ма/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

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

XI Врста радног односа: За сва радна 
места радни однос заснива се на неодређе-
но време.

XII Датум и место провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 19. сеп-
тембра 2022. године.

Провера општих функционалних компетен-
ција, и понашајних компетенција обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти Србија Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило). Провера посеб-
них функционалних компетенција и Интер-
вју са Конкурсном комисијом обавиће се у 
просторијама Министарства државне управе 
и локалне самоуправе. 

Кандидати ће о датуму, месту и времену 
спровођења сваке фазе изборног поступ-
ка бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона или e-mail 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 струч-
ни 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 месе-
ци. 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, пола-
же државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве 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 пре-
зентацији (www.mduls.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa државне управе и локалне 
самоуправе, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

И МИГРАЦИЈЕ

На основу члана 54 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места („Службени 
гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-
732/2022 од 31. јануара 2022. године, Коме-
саријат за избеглице и миграције оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се раднa местa попуња-
вају: Комесаријат за избеглице и миграције, 
11070 Нови Београд, Народних хероја 4. 

II Место рада: Нови Београд, Народних 
хероја 4.

III Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за студијско-
аналитичке послове,  

у звању саветник
у Групи за нестала лица на простору 

АП КиМ, у Одељењу за нестала лица, у 
Комесаријату за избеглице и миграције

1 извршилац

Опис радног места: Припрема податке, 
информације и документацију у вези реша-
вања питања несталих лица на простору АП 
КиМ; прикупља, уређује и припрема подат-
ке неопходне за израду анализа и извештаја 
из делокруга Групе; сарађује са надлеж-
ним државним органима и организацијама, 
надлежним телима за трежење несталих 
лица, као и међународним организацијама 
који се баве решавањем проблематике нес-
талих лица; врши припрему, обраду и унос 
информација, података и докумената у базу 
података несталих лица и службене евиден-
ције несталих лица; врши претраживање и 
припрема извештаје из базе података нес-
талих лица; учествује у изради извештаја о 
раду Комисије који се достављају Влади и 
надлежном Одбору; присуствује теренским 
проверама локација масовних гробница и 
појединачних гробних места, ексхумацијама, 
реексхумацијама, обдукцијама, идентифика-
цијама и примопредајама посмртних остата-
ка несталих лица, као и организује узимање 
и дистрибуцију узорака за ДНК анализу уко-
лико је потребно; сарађује са породицама 
и удружењима породица несталих лица; 
обавља и друге сродне послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру oбразовно научног поља друштвено-ху-
манистичких наука или из научне, однос-
но стручне области техничко-технолошких 
наука, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 

Посао се не чека, посао се тражи
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струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци, 
као и потребне компентеције за рад на рад-
ном месту.

2. Радно место за подршку 
студијско-аналитичким пословима,  

у звању млађи саветник
у Групи за нестала лица на простору 

АП КиМ, у Одељењу за нестала лица, у 
Комесаријату за избеглице и миграције

1 извршилац

Опис радног места: Прикупља податке, 
информације и документацију у вези реша-
вања питања несталих лица на простору АП 
КиМ; учествује у припреми нацрта пројеката, 
пратеће докуметације и припреми извештаја, 
информација и презентација у вези са 
пројектима; учествује у припреми извештаја 
и других материјала којима се информишу 
надлежни органи и јавност о стању у области 
несталих лица; учествује у изради извештаја 
о раду Комисије који се достављају Влади 
и надлежном Одбору; припрема материјал, 
одржава и унапређује интернет презентацију 
Комисије; сарађује са надлежним државним 
органима и организацијама, надлежним 
телима за трежење несталих лица, као и 
међународним организацијама који се баве 
решавањем проблематике несталих лица; 
прикупља податаке о несталим лицима, 
масовним гробницама и појединачним гроб-
ним местима и по потреби присуствује терен-
ским проверама локација масовних гробница 
и појединачних гробних места, ексхумација-
ма, реексхумацијама, обдукцијама, иденти-
фикацијама и примопредајама посмртних 
остатака несталих лица, као и организује 
узимање и дистрибуцију узорака за ДНК ана-
лизу; сарађује са породицама и удружењи-
ма породица несталих лица; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру oбразовно научног поља друштвено-ху-
манистичких наука, на основним академ-
ским 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 специјалис-
тичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање једну годи-
ну радног искуства у струци или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компентеције за рад на рад-
ном месту.

3. Радно место за студијско-
аналитичке послове,  

у звању саветник
у Групи за нестала лица на територији 

бивше СФРЈ, у Одељењу за нестала 
лица, у Комесаријату за избеглице  

и миграције
1 извршилац

Опис радног места: Припрема подат-
ке, информације и документацију у вези 
решавања проблематике несталих лица на 
територији бивше СФРЈ; прикупља, уређује 
и припрема податке неопходне за израду 

анализа и извештаја из делокруга Групе; 
сарађује са надлежним државним органи-
ма и организацијама, надлежним телима за 
трежење несталих лица, као и међународ-
ним организацијама који се баве решавањем 
проблематике несталих лица; врши припре-
му, обраду и унос информација, подата-
ка и докумената у базу података несталих 
лица и службене евиденције несталих лица; 
врши претраживање и припрема извештаје 
из базе података несталих лица; учествује 
у изради извештаја о раду Комисије који 
се достављају Влади и надлежном Одбору; 
присуствује теренским проверама локација 
масовних гробница и појединачних гроб-
них места, ексхумацијама, реексхумацијама, 
обдукцијама, идентификацијама и примоп-
редајама посмртних остатака несталих лица, 
као и организује узимање и дистрибуцију 
узорака за ДНК анализу уколико је потреб-
но; сарађује са породицама и удружењима 
породица несталих лица; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру oбразовно научног поља друштвено-ху-
манистичких наука или из научне, однос-
но стручне области техничко-технолошких 
наука, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама,односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци, 
као и потребне компентеције за рад на рад-
ном месту.

4. Радно место за подршку 
студијско-аналитичким пословима,  

у звању млађи саветник
у Групи за нестала лица на територији 

бивше СФРЈ, у Одељењу за нестала 
лица, у Комесаријату за избеглице  

и миграције
1 извршилац

Опис радног места: Прикупља подат-
ке, информације и документацију у вези 
решавања питања несталих лица на тери-
торији бивше СФРЈ; учествује у припреми 
нацрта пројеката, пратеће докуметације и 
припреми извештаја, информација и пре-
зентација у вези са пројектима; припрема 
материјал, одржава и унапређује интернет 
презентацију Комисије; учествује у припре-
ми извештаја и других материјала којима 
се информишу надлежни органи и јавност 
о стању у области несталих лица; учествује 
у изради извештаја о раду Комисије који 
се достављају Влади и надлежном Одбору; 
сарађује са надлежним државним органи-
ма и организацијама, надлежним телима за 
трежење несталих лица, као и међународ-
ним организацијама који се баве решавањем 
проблематике несталих лица; прикупља 
податаке о несталим лицима, масовним 
гробницама и појединачним гробним мес-
тима и по потреби присуствује теренским 
проверама локација масовних гробница и 
појединачних гробних места, ексхумацијама, 
реексхумацијама, обдукцијама, идентифика-
цијама и примопредајама посмртних остата-
ка несталих лица, као и организује узимање 
и дистрибуцију узорака за ДНК анализу; 

сарађује са породицама и удружењима поро-
дица несталих лица; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру oбра-
зовно научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање једну годину радног искуства 
у струци или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима, као и потребне ком-
пентеције за рад на радном месту.

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спрово-
ди из више обавезних фаза и то следећим 
редоследом: провера општих функционал-
них компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом. 

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

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, 
и то:
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писано);
– дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
– пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална 
писменостˮ (поседовањe знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, осно-
вама коришћења интернета, обради текста 
и табеларне калкулације), ако поседујете 
одговарајући сертификат, потврду или дру-
ги писани доказ о поседовању ове компе-
тенције на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања 
компетенције – дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), доставите и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији. Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

2. Посебне функционалне компетен-
ције: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компе-
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тенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација – провераваће се путем 
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење и прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о управљању миграцијама) 
– провераваће се путем симулације (писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Споразум између Комисије 
за нестала лица и Међународне комисије за 
нестала лица (МКНЛ) о учешћу Комисије у 
пројекту МКНЛ „База података активних слу-
чајева лица несталих услед оружаних сукоба 
на територији бивше Југославије”) – прове-
раваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација – провераваће се путем 
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о упра-
вљању миграцијама) – провераваће се путем 
симулације (писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Одлука о образовању 
Комисије за нестала лица и Пословник о 
раду Комисије за нестала лица) – провера-
ваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација – провераваће се путем 
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење и прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о управљању миграцијама) 
– провераваће се путем симулације (писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Правилник о садржини и 
начину вођења јединствене евиденције нес-
талих лица у оружанима сукобима и у вези 
са оружаним сукобима на простору бивше 
СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутоном-
не покрајине Косово и Метохија од 1998. 
до 2000. године и евиденција о ексхумира-
ним, идентификованим и неидентификова-
ним посмртним остацима из појединачних и 
масовних гробница) – провераваће се путем 
симулације (писано).

За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 

(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација – провераваће се путем 
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о упра-
вљању миграцијама) – провераваће се путем 
симулације (писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Одлука о образовању 
Комисије за нестала лица и Пословник о 
раду Комисије за нестала лица) – провера-
ваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција за сва четири радна 
места могу се наћи на сајту Комесаријата 
за избеглице и миграције, www.kirs.gov.rs 
и на сајту Комисије за нестала лица www.
kznl.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашај-
не компетенције за радно место 1, 2, 3 и 4 
(управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; оријен-
тација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савес-
ност, посвећеност и интегритет) – прове-
раваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

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

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Комесаријата за избегли-
це и миграције и у штампаној верзији на 
писарници Комесаријата за избеглице и 
миграције, Нови Београд, ул. Народних 
хероја бр. 4, као и на званичној интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима www.suk.gov.rs.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је приложен уз текст овог кон-
курса и који је саставни део Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање рад-
них места у државном органу („Службени 
гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021). (Напоме-
на: моле се кандидати да приликом попуња-
вања Обрасца пријаве обрате пажњу да су 
преузели исправан Образац пријаве који 
се односи на радно место на које желе да 
конкуришу, односно да у горњем левом углу 
Обрасца пријаве пише тачан назив органа и 
радног места на које се конкурише).

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

изборни поступак. Подносиоци пријаве оба-
вештавају се о додељеној шифри у року од 
три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин на који је у 
пријави назначен за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног 
обрасца пријаве може се наћи на блогу 
Службе за управљање кадровима (https://
kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку 
„Образац пријавеˮ.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао).

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16 
и 95/18 – аутентично тумачење) је, између 
осталог, прописано да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. Докумен-
та о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима, односно уверење 
о положеном правосудном испиту. Потреб-
но је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: канди-
дати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са 

http://www.suk.gov.rs
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Конкурсном комисијом позивају се да у року 
од пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. 

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

Докази се достављају на адресу Комеса-
ријата за избеглице и миграције, Народних 
хероја бр. 4, 11070 Нови Београд.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу пода-
така наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 29. августа 2022. године, о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона или електронске адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провера општих функционалних компе-
тенција, посебних функционалних компен-
тенција и понашајних компетенција ће се 
обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати „Србија”, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило), 11070 Нови Бео-
град. Интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Комисије за 
нестала лица, у Палати „Србија”, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило), 11070 
Нови Београд. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или електронске адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријава.

X Општи услови за рад на радном 
месту: држављанство Републике Србије; да 
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дуж-
ности 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 Лице које је задужено за давање 
обавештења: Петар Божовић, тел. 
011/3129-594 и 011/2857-578.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве 
на конкурс шаљу се поштом или предају 
непосредно на писарници Комесаријата за 
избеглице и миграције, Народних хероја 4, 
11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс”. 

НАПОМЕНE

Чланом 9 Закона о државним службени-
цима прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган под једна-
ким условима доступна сва радна места и 
да се избор кандидата врши на основу про-
вере компетенција. Кандидати који први 

пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кан-
дидате без положеног државног струч- 
ног испита. 

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 месе-
ци од дана заснивања радног односа.

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

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао комесар Комесаријата за 
избеглице и миграције. 

Овај оглас објављује се на огласној таб-
ли и интернет презентацији Комесаријата 
за избеглице и миграције: www.kirs.gov.rs, 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу e-управе, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ

На основу члана 54 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 
и 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 Број 112-4269/2022. године од 
30.05.2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Министарство финансија – Упра-
ва за игре на срећу, Београд, Омладинских 
бригада 1.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за одобравање 
приређивања, у звању  
самостални саветник

у Одељењу за одобрења и сагласности
1 извршилац

Опис послова: Разматра захтеве и прове-
рава исправност поднете документације и 
израђује акта о давању и одузимању одо-
брења и сагласности за приређивање игара 
на срећу и акте којима се одобравају проме-
не у приређивању игара на срећу; припре-
ма нацрт акта Владе о давању и одузимању 
дозволе за приређивање посебних игара на 
срећу у играчницама и обавља друге струч-
не послове у вези са давањем и одузимањем 
дозволе; врши проверу износа банкарске 
гаранције и уговора о наменском депози-
ту са издатим одобрењем, односно датом 
дозволом за приређивање игара на срећу; 
подноси захтеве државним органима и прив-
редним субјектима који издају потврде и 
уверења као услов за издавање одобрења; 
обавља контролу испуњености услова за 
добијање одобрења; подноси захтеве за 
покретање прекршајног поступка; израђује 
анализе и извештаје из делокруга Одељења; 
обавља и друге послове по налогу начелни-
ка Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

2. Радно место за послове одобрења, 
у звању саветник

у Одељењу за одобрења и сагласности
1 извршилац

Опис послова: Разматра захтеве и доку-
ментацију и припрема предлоге акта о 
давању и одузимању одобрења и сагласнос-
ти за приређивање игара на срећу и акте 
којима се одобравају промене у приређи-
вању игара на срећу; проверава формално 
правну исправност средстава обезбеђења 
и усклађеност потребног износа банкарске 
гаранције и уговора о наменском депози-
ту са издатим одобрењем, односно датом 
дозволом за приређивање игара на срећу; 
учествује у изради анализа и извештаја из 
делокруга рада Одељења; остварује комуни-
кацију са државним органима и привредним 
субјектима који издају потврде и уверења 
као услов за издавање одобрења; припре-
ма и израђује предлоге захтева за покре-
тање прекршајног поступка; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
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најмање 3 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

3. Самостални инспектор за теренски 
надзор, у звању самостални 

саветник
Одељење за надзор и анализу ризика, 

Одсек за теренски надзор
3 извршиоца

Опис послова Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у складу са про-
писима из области игара на срећу и спреча-
вања прања новца и финансирања тероризма 
у месту где се врши надзор и води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мера-
ма и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; анализира извештаје 
о самопровери и самопроцени надзираних 
субјеката; учествује у изради предлога кон-
тролних листа, плана инспекцијског надзо-
ра и годишњег извештаја о раду; сачињава 
записнике, разматра приговоре на запис-
ник, сачињава допунске записнике и нацрте 
решења ради отклањања утврђених незако-
нитости и неправилности; доноси решења 
којима изриче мере забране обављања 
делатности или заплене предмета који су 
послужили или су могли бити употребљени 
за незаконито обављање делатности; обавља 
послове електронског надзора; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, технично-технолошких или 
природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 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 5 година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

4. Радно место за анализу ризика,  
у звању самостални саветник

Одељење за надзор и анализу ризика, 
Група за анализу ризика

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове иденти-
фикације и систематизације података на 
основу којих се врши селекција и припрема 
предлог за одабир приређивача за надзор; 
припрема годишњи план инспекцијског над-
зора; припрема извештај о извршењу плана 
инспекцијског надзора; израчунава вредност 
ризика за сваког приређивача, израђује кри-
теријуме за одређивање вредности ризика и 
врши истраживање и системску обраду свих 
врста података и информација од значаја за 
идентификацију и анализу ризика; прикупља 
податке од значаја за припрему инспек-
цијског надзора; учествује у сачињавању 
извештаја о раду Групе и раду Одељења; 
обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, технично-технолошких или 
природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 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 5 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

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

1 извршилац

Опис послова: Припрема делове радних 
верзија закона, нацрта односно предлога 
закона и предлога других прописа и аката 
из области игара на срећу и припрема образ-
ложења нацрта односно предлога закона и 
предлога других прописа; учествује у при-
преми прописа у области игара на срећу, 
израђује методолошка упутстава и припре-
ма предлоге ставова и објашњења о приме-
ни прописа у циљу једнообразне примене; 
израђује предлоге мишљења у вези са при-
меном прописа у области игара на срећу; 
сачињава предлоге одговора према захтеви-
ма државних органа у вези са приређивањем 
игара на срећу и сарађује са Државним пра-
вобранилаштвом, судовима и другим држав-
ним органима у поступцима који се воде из 
делокруга рада Управе; обавља активности 
везане за учествовање у пројектима других 
државних органа који се односе на област 
игара на срећу; припрема планска доку-
мента из делокруга Управе и прикупља и 
анализира податке неопходне за праћење 
остваривања циљева утврђених планским 
документима кроз показатеље учинка и 
прати њихово спровођење и извештавање; 
пружа стручну подршку развоју финансијс-
ког управљања и контроле; обједињава 
годишње извештаје о раду унутрашњих једи-
ница и сачињава годишњи извештај о раду 
Управе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање 3 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

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

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

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

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне 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 (писано);
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), доставите и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. 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 припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима.

Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја 
о резултатима провере општих функцио-
налних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетен-
ција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција 
за област рада – управно правни послови 
(општи управни поступак) провераваће се 
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) провераваће се путем 
симулације (усмено).
– Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о играма 
на срећу) провераваће се путем симулације 
(усмено).
– Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место – прописи из области 
делокруга радног места (Закон о спречавању 
прања новца и финансирања тероризма) 
провераваће се путем симулације (усмено).
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За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција 
за област рада – управно правни послови 
(општи управни поступак) провераваће се 
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) провераваће се путем 
симулације (усмено).
– Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о играма 
на срећу) провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (Општи 
управни поступак и управни спорови, Основе 
прекршајног права и прекршајни поступак, 
Поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика, провераваће 
се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) провераваће се путем 
симулације (усмено).
– Посебнe функционалнe компетенцијe за 
радно место – прописи из надлежности и 
организације рада органа (Закон о играма 
на срећу) провераваће се путем, симулације 
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
радно место – возачка дозвола Б категорије 
провераваће се увидом у фотокопију возач-
ке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да 
оверену фотокопију возачке дозволе Б кате-
горије достави уз пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација, израда секторских анализа, 
провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција 
за радно место прописи из надлежности и 
организације рада органа (Закон о играма 
на срећу) провераваће се путем симулације 
(усмено).
– Посебна функционална компетенција 
прописи из области делокруга радног мес-
та (Закон о инспекцијском надзору, Закон о 
општем управном поступку) провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (припрема 
и израда стручних мишљења и образложења 
различитих правних аката – нацрта прописа, 
међународних уговора итд.) провераваће се 
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција 
за радно место прописи из надлежности и 
организације рада органа (Закон о играма 
на срећу) провераваће се путем симулације 
(усмено).

– Посебна функционална компетенција про-
писи из области делокруга радног места 
(Закон о општем управном поступку) прове-
раваће се путем (усмено).

Материјали за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетенција 
налазе се на сајту Управе за игре на срећу.

Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Министарства финансија-Упра-
ва за игре на срећу и у штампаној верзији 
на писарници Управе за заједничке посло-
ве републичких органа на Новом Београ-
ду у улици Омладинских бригада 1, где је 
седиште Управе за игре на срећу.

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

Напомена: Пример правилно попуњеног 
обрасца пријаве се може погледати на бло-
гу Службе за управљање кадровима (https://
kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку 
„Образац пријаве”.

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства финан-
сија – Управа за игре на срећу, односно 
писарници Управе за заједничке послове 
Републичких органа Омладинских бригада 1, 
11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких рад-
них места”.

VIII Лица која су задужена за давање 
обавештења: Мусић Рајка и Драгана Стан-
ковић, тел. 011/3117-645, Министарство 
финансија – Управа за игре на срећу, од 
10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-

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

X Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија 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; (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Кандидат који нема положен испит за 
инспектора и који буде изабран у изборном 
поступку, прима се на рад уз обавезу да тај 
испит положи у року од 6 месеци од дана 
заснивања радног односа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима / уверење о положеном правосудном 
испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, број 18/2016) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричи-
то 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 служ-
бених евиденција. 

XI Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
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курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарствa финансија – Управа за игре 
на срећу, Омладинских бригада 1, 11000 
Београд.

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

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

XIII Провера компетенција учесни-
ка конкурса проверава се у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 29.09.2022. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних и понашај-
них компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија” 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства финансија – Управа за игре 
на срећу (Омладинских бригада 1, четврти 
спрат). Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступ-
ка на контакте (бројеве телефона или адре-
се), које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ

Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма, прописано је да су да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна мес-
та и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати без положе-
ног државног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним 

државним испитом и испитом за инспекто-
ра немају предност у изборном поступку у 
односу на кандидате без положеног испита.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Управе за игре на 
срећу.

Овај конкурс се објављује на интернет стра-
ници и на огласној табли Министарствa 
финансија – Управе за игре на срећу: на 
интернет страници Службе за управљање 
кадровима: на порталу е-управе, на оглас-
ној табли, интернет страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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.

БОР

ОПШТИНСКА УПРАВА 
МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, Светог Саве бб.
тел. 030/581-140

Начелник Општинске управе
на одређено време на 5 година

Опис послова: руководи и координира радом 
Општинске управе; планира, усмерава и 
надзире рад Општинске управе; усклађује 
рад организационих јединица Општинске 
управе и обезбеђује њено функционисање 
као јединственог органа; остварује сарадњу 
организационих јединица у оквиру Општин-
ске управе; предлаже Општинском већу акт 
о организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи; доноси опште 
акте из области радних односа, дисциплин-
ској и материјалној одговорности запос-
лених, плата и другим накнадама запосле-
них, оцењивању службеника и друга акта 
у складу са законом и другим прописима, 
распоређује запослене у Општинској упра-
ви, решава о правима и обавезама из рад-
ноправних односа запослених у Општинској 
управи у складу са законом, решава сукоб 
надлежности између организационих једи-
ница Општинске управе, решава о изузећу 
службеног лица у Општинској управи, врши 
и друге послове у складу са законом, Ста-
тутом Општине Мајданпек и другим општим 
актима Скупштине општине, Општинског 
већа и председника Општине. 

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; 
стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит 
за рад у органима државне управе; нај-
мање пет година радног искуства у струци; 
да кандидат није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци; да му раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде, дужности из 
радног односа. 

Пријава на конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, кон-
такт податке (адреса становања, контакт 
телефон, e-mail адреса), податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и подат-
ке о посебним областима знања. Пријава на 
конкурс мора бити својеручно потписана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; диплома којом се потврђује 
стручна спрема; доказ о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у органима 
државне управе, а лица са положеним пра-
восудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у 
органима државне управе достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту; 
доказ о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти на основу којих се 
може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство); уверење да кандидат 
није правоснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци; 
исправа којом се доказује да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединици локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног одно-
са, издата од стране органа у ком је учесник 
јавног конкурса био у радном односу. Сви 
докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији овереној од стране надлежног органа 
за оверу потписа, рукописа и преписа. 

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, а који су неопходни за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. 

Документи о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење из казнене евиденције; 
уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у органима државне управе 
или правосудном испиту, уверење да учес-
нику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединици локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа. 

Потребно је да учесник конкурса, уз напред 
наведене доказе, достави изјаву којом се 
опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција, или да ће то кандидат учинити 
сам. Образац Изјаве се налази на интернет 
презентацији општине Мајданпек (www.
majdanpek.rs) уз Јавни конкурс.
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Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку:
1. Стручне оспособљености за рад на поло-
жају начелника Општинске управе Општине 
Мајданпек – усмено, путем разговора;
2. Знање из области система локалне само-
управе (познавања Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18 
и 114/21) и Закона о финансирању локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 95/18 и 
111/21) – усмено путем разговора;
3. Вештина комуникације – усмено, путем 
разговора. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 
начелника Општинске управе Општине Мај-
данпек објављује се на интернет презента-
цији општине Мајданпек и на огласној таб-
ли Општинске управе општине Мајданпек. 
Обавештење о јавном конкурсу, са адресом 
интернтет странице Општине Мајданпек на 
којој је објављен јавни конкурс, објављује се 
у дневним новинама које се дистрибуирају 
на територији Републике Србије. 

Адреса на коју се подносе пријаве: 
Општинско веће општине Мајданпек, за 
конкурсну комисију, Светог Саве бб., 19250 
Мајданпек, или непосредно преко писарнице 
Општинске управе Општине Мајданпек, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
положаја”. Пријаве и доказе о испуњавању 
услова конкурса кандидат може доставити 
лично или препорученом пошиљком. 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
дана објављивања јавног конкурса у днев-
ним новинама које се дистрибуирају на тери-
торији Републике Србије. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве кандидата и пријаве уз које канди-
дати нису приложили све потребне доказе, 
конкурсна комисија одбацује закључком про-
тив кога се може изјавити жалба жалбеној 
комисији у року од осам дана од дана прије-
ма закључка. Жалба кандидата не задржа-
ва извршење закључка. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу јеАндреа 
Николић, тел. 030/581-140. Изборни посту-
пак: Јавни конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована од стране Општинског 
већа општине Мајданпек. Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне, уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеном радном месту, 
обавиће се провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина које се вреднују 
у изборном поступку – усмена провера, о 
чему ће кандидати међу којима се спроводи 
изборни поступак бити писмено обавештени, 
а кандидати ће се обавестити и путем елек-
тронске поште, ако је дата, као и телефон-
ским путем. Напомена: сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом конкурсу 
који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

ЧАЧАК

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 8/1

1) Тужилачки помоћник у звању 
тужилачки сарадник – саветник

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду, прати суд-
ску праксу, израђује нацрте једноставнијих 
јавнотужилачких одлука, узима на записник 
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађа-
на, врши под надзором и упутствима јавног 
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца 
послове предвиђене законом и другим про-
писима.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит и потребне компетенције за 
ово радно место.

2) Записничар, у звању референт

Опис послова: По годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске посло-
ве у предметима додељеним у рад тужиоцу 
код кога је распоређен, пише записнике, 
врши унос текста по диктату и са диктафон-
ских трака врши препис текстова и рукописа 
и израђује све врсте табела, у сарадњи са 
корисницима услуга коригује унете податке, 
стара се о савременом обликовању текста, 
припрема и штампа завршене материјале 
и дистрибуира их корисницима услуга, ста-
ра се о чувању и преносу података, дос-
тупности материјала, исправности биротех-
ничке опреме и рационалном коришћењу 
канцеларијског и другог потрошног мате-
ријала, води уписник за евиденцију штампа-
них ствари и публикација, води евиденцију 
о свом раду, ради и друге послове по налогу 
јавног тужиоца.

Услови: Средња школска спрема – IV сте-
пен друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства, 
положен испит за дактилографа I-а класе, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка: Изборни посту-
пак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне 
компетенције, посебне функционалне ком-
петенције, 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 про-
веравају опште функционалне компетенције 
и то: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
писаног теста), 
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или уви-

дом у доказ – сертификат о познавању рада 
на рачунару), 
– пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу, и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
– дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу „рад на рачунару”), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа одлучити да ли може или не 
може да прихвати доказ који је приложен 
уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција (провера ће се вршити писа-
ним путем – тестом или усмено, у зависнос-
ти од фазе): Након сачињавања извештаја 
о резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција и то: 

За радно место тужилачки помоћник у 
звању тужилачки сарадник – саветник 
проверавају се: 
– посебна функционална компетенција у 
области рада управе у јавном тужилаштву – 
познавање релевантних прописа из делокру-
га рада јавног тужилаштва – Закон о јавном 
тужилаштву, Правилник о управи у јавном 
тужилаштву, Закон о државним службени-
цима (провера ће се вршити писаним путем 
– тестом),
 – посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – поседо-
вање знања и вештина за израду нацрта јав-
нотужилачких одлука и других аката (прове-
ра ће се вршити писаним путем), 
 – посебна функционална компетенција 
вештина управљања преткривичним поступ-
ком (провера ће се вршити усменим путем 
– разговор са кандидатом).

За радно место записничар у звању 
референт проверавају се: 
– посебна функционална компетенција у 
области рада писарнице у јавном тужи-
лаштву – познавање прописа релевантних 
за надлежност и организацију јавног тужи-
лаштва (провера ће се вршити путем писа-
ног теста), 
– посебна функционална компетенција у 
области рада – поседовање вештине куцања 
(провера се врши практичним радом на 
рачунару тако да ће члан комисије гласно 
диктирати јавнотужилачки акт (одлуку) коју 
ће кандидат куцати на рачунару. Сви канди-
дати ће радити исти акт (одлуку), 
– посебна функционална компетенција 
у области рада – поседовање вештине 
припреме материјала и вођење записни-
ка (провера се врши усменим путем што 
подразумева разговор са кандидатом где 
кандидат у усменом облику даје предлог 
решења одређеног задатка који је типи-
чан за обављање послова на радном месту 
записничара. Свим кандидатима поставиће 
се исти задатак).

www.nsz.gov.rs
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Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата, а време за припрему 
усменог задатка не може бити дуже од пола 
сата.

Након пријема извештаја о резултатима 
провере посебних функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу посебних функционалних 
компетенција, врши се провера понашајних 
компетенција.

3. Провера понашајних компетенција: 
понашајне компетенције су управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност 
и интегритет – провераваће се од стране 
дипломираног психолога или обученог про-
цењивача на основу интервјуа базираног на 
компетенцијама или писаним путем.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
понашајних компетенција, приступа се фази 
у којој се спроводи интервју са комисијом.

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање кандидата: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредно-
сти 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 предмету конкурса – база питања биће 
објављена на интернет страници тужилашт-
ва (www.ca.os.jt.rs) 

Место рада: Основно јавно тужилаштво у 
Чачку, Цара Душана 8/1 и Одељење тужи-
лашта у Ивањици, Бошка Петровића 9.

Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време за оба радна 
места.

Општи услови за запослење (члан 45 
став 1 Закона о државним службеницима): 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник конкурса 
није осуђен на казну затвора најмање шест 
месеци или за друго кривично дело које га 
чини недостојним за рад у државним орга-
нима; да има прописану стручну спрему и да 
испуњава услове одређене Законом и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места.

Образац пријаве на конкурс (докази 
који се прилажу и адреса на коју се под-
носи пријава на јавни конкурс): Пријава 
на конкурс подноси се на обрасцу прија-
ве за извршилачко радно место тужилачки 
помоћник, односно записничар који је дос-
тупан на интернет страници Основног јавног 
тужилаштва у Чачку (www.ca.os.jt.rs) или 
у штампаној верзији у управи тужилаштва 
у Цара Душана 8/1, 32000 Чачак. Образац 
пријаве мора бити својеручно потписан. 
Образац пријаве конкурса садржи: податке 
о конкурсу, личне податке учесника конкур-

са, адресу становања, телефон, електронску 
адресу, податке о образовању и положеном 
државном испиту, податке о знању рада на 
рачунару, податке о знању страног језика, 
додатне едукације, радно искуство, посебне 
услове, добровољно дату изјаву о припад-
ности националној мањини, посебну изјаву 
од значаја за учешће у конкурсним поступ-
цима у државним органима. Пријава на јав-
ни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу Основног јавног 
тужилаштва у Чачку, Цара Душана 8/1, 
32000 Чачак, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачког радног места тужи-
лачки помоћник”, односно „Јавни конкурс за 
попуну извршилачког радног места запис-
ничар”. Приликом пријема пријаве на јав-
ни конкурс пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује на јавном кон-
курсу. Подносилац пријаве биће обавештен 
о додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве на начин на који је у 
пријави назначио доставу обавештења.

Датум и место провере компетенције 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и које испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу пода-
така наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, о 
чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакте (адреса или бројеви телефо-
на или имејл адреса), које наведу у својим 
обрасцима пријаве. Провера свих компетен-
ција ће се обавити у Основном јавном тужи-
лаштву у Чачку, Цара Душана 8/1, 32000 
Чачак.

Остали докази који прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном 
комисијом: 
– оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, 
– оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, 
– уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од шест 
месеци), 
– потврда да кандидату није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кан-
дидати који су радили у државном органу), 
– оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство), 
– уверење о положеном правосудном испиту 
за радно место тужилачки помоћник, 
– уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима и о 
положеном испиту за дактилографа I-а класе 
за радно место записничар.
– сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исти).

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

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 

број 18/2016) прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документ о чињеницама о којима се 
води службена евиденција је: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, уверење да кандидат није 
осуђиван казном затвора најмање шест 
месеци.

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

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Кандидати који су успешно прошли прет-
ходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа 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. Канди-
дати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искљу-
чени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Основно јав-
но тужилаштво у Чачку, Цара Душана 8/1, 
32000 Чачак, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачког радног места тужи-
лачки помоћник”, односно „Јавни конкурс за 
попуну извршилачког радног места записни-
чар”. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници прило-
жени докази могу бити оверени у Основним 
судовима, Судским јединицама, пријемним 
канцеларијама Основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак објављује се на интернет презен-
тацији тужилаштва према шифрама њихове 
пријаве. Кандидати који успешно заврше пис-
мену проверу општих функционалних компе-
тенција конкурсна комисија ће обавестити о 
времену и месту провере посебних функцио-
налних компетенција, а потом и о времену и 
месту провере понашајних компетенција и на 
крају обавити разговор са кандидатима.

Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Татјана Додер, адми-
нистративно технички секретар Основног 
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јавног тужилаштва у Чачку, контакт телефон 
032/323-161.

НАПОМЕНА: 
– сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача, 
– диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, а која је стечена у иностранству мора 
бити нострификована, 
– неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене закључком комисије, 
– свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона, 
– кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од шест месеци. Положен држав-
ни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад 
у државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кан-
дидате без положеног државног стручног 
испита, 
– информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих и посебних 
функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Основног јавног тужилаштва у Чачку 
(www.ca.os.jt.rs), 
– обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. 
Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Чач-
ку (www.ca.os.jt.rs), на порталу е-управе, 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, на огласној табли Осно-
вног јавног тужилаштва у Чачку, на интер-
нет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

КРАЉЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

тел. 036/601-256

Службеник на пословима 
спровођења планске документације, 

звање млађи саветник
Одсек за урбанизам, еколошке, 

имовинско правне и стамбене послове

Опис послова: Учествује у поступку при-
преме за доношење, обавља евидентирање 
и чување планских докумената и урбанис-
тичких планова, као и припрема програма 
имплементације са вишим планским актима. 
Издаје информацију о локацији, води регис-
тар о њима и доноси решења о одобрењу 
заузећа јавне површине. Издаје потврде и 
друга акта прописана Законом о планирању 
и изградњи и прописима у вези са њим из 
надлежности службе, спроводи поступке 
контроле и потврђивања пројекта парцела-
ције и препарцелације, спроводи процеду-

ру јавног увида, даје стручна мишљења и 
објашњења у току јавног увида и припрема 
извештаје о примедбама у току јавног уви-
да у поступцима потврђивања пројеката 
парцелације или усвајања других планских 
аката које усваја Скупштина општине. Учест-
вује у изради локацијских услова, проверава 
испуњеност формалних услова за поступање 
по захтеву, прибавља услове за пројекто-
вање, односно прикључење објеката на 
инфраструктурну мрежу, исправе и друга 
документа од имаоца јавних овлашћења, 
врши контролу усклађености података 
наведених у изводу из пројекта са издатим 
локацијским условима. Издаје потврде, уве-
рења и одобрења у поступку легализације 
бесправно изграђених објеката, учествује 
у организовању послова Одсека у услуж-
ном центру и пружа информације странка-
ма о потребној документацији за поступке 
из надлежности Одсека и обавља и друге 
послове у складу са законом и прописима, а 
које му повери руководилац Одсека и начел-
ник Општинске управе.

УСЛОВИ: Стручна спрема: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља 
Техничко-технолошке науке у области архи-
тектуре, грађевинско инжењерство, машин-
ско инжењерство; Друштвено хуманистичких 
наука или из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету. Додатно 
знање / испити: положен државни стручни 
испит. Радно искуство: у струци од најмање 
1 године. Посебни услови: положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). Услови – струч-
на спрема: VII степен техничке науке, грађ. 
архитек. ПМФ. Радно искуство: најмање јед-
на година радног искуства у струци. Посеб-
ни услови: положен државни стручни испит 
и познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). Стручне оспособљености, 
знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку за радно место под бр. 1: 
познавање Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
21/16, 113717, 113/17 – др. закон и 95/18), 
вештина комуникације – усмено.

Радно место имовинско правни 
послови звање саветник

Опис послова: Води управни поступак у 
области имовинско-правних послова у одно-
су на земљиште, зграде и друге непокрет-
ности у јавној својини, води управни посту-
пак експропријације, административног 
преноса, споразумног утврђивања накна-
де, престанак права коришћења. Спрово-
ди поступак конверзије права коришћења 
у право својине, води управни поступак 
расправљања имовинских односа насталих 
самовласним заузећем земљишта у друштве-
ној својини и повраћај утрина и пашњака 
селима, устројава и ажурира евиденцију о 
јавној својини Општине, предузећа и уста-
нова чији је оснивач општина. Закључује 
уговоре о закупу јавних површина по пла-

ну распореда монтажних објеката и спро-
веденог поступка доделе јавне површине у 
закуп, доноси решења о постављању мањих 
монтажних и других привремених објека-
та на јавним површинама. Води управни 
поступак по захтевима странака за доделу 
и откуп станова чији је власник Општина и 
сачињава текст уговора о откупу станова, 
води управни поступак исељења бесправ-
но усељених лица у станове или заједничке 
просторије у стамбеним зградама. Учествује 
у организовању послова у услужном центру 
и пружа информације странкама о потреб-
ној документацији за поступке који се воде 
у области имовинско-правних и стамбених 
послова. Израђује нацрте аката из области 
имовинско-правних послова за потребе 
Скупштине, прати прописе из области имо-
винско-правних и стамбених послова и пра-
ти прописе чија је имплементација неопход-
на у поступку припреме и доношења аката 
из ове области. Обавља правне послове за 
стицање јавних прихода по основу накнаде 
за уређење грађевинског земљишта и рас-
полагања стварима у јавној својини општи-
не припрема сва акта у поступку распола-
гања стварима у јавној својини општине за 
органе локалне самоуправе и њихова рад-
на тела. Води управни поступак у области 
имовинско-правних послова у односу на 
земљиште, зграде и друге непокретности у 
јавној својини, води управни поступак екс-
пропријације, административног преноса, 
споразумног утврђивања накнаде, престанак 
права коришћења. Израђује нацрте аката из 
области имовинско-правних послова за пот-
ребе Скупштине, прати прописе из области 
имовинско-правних и стамбених послова и 
прати прописе чија је имплементација неоп-
ходна у поступку припреме и доношења ака-
та из ове области и обавља и друге послове 
у складу са законом и прописима.

УСЛОВИ: Стручна спрема: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља 
Друштвено хуманистичких наука или из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним стуијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалис тичким сту-
дијама на факултету. Додатно знање / испи-
ти: положен државни стручни испит. Радно 
искуство: најмање три године радног иску-
ства у струци. Испити и захтевана додатна 
знања: познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). Стручне оспо-
собљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку за радно место 
под бр. 2: познавање Закона о запослени-
ма у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, бр. 21/16, 113717, 113/17 – др. закон и 
95/18), вештина комуникације – усмено.

ОСТАЛО: Општи услови за запослене: 
држављанство Републике Србије, да је учес-
ник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци. 
Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс. Пријава са радном биографијом, 
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оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, опригинал или фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или 
кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уве-
рење надлежног суда да кандидат није под 
истрагом и доказ о општој здравственој спо-
собности. Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Конкурсна комисија 
ће у изборном поступку утврђивати струч-
ну оспособљеност и вештине кандидата 
који испуњавају услове: познавање Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, вештина 
комуникације – усмено. Адреса на коју се 
подноси попуњен образац пријаве на кон-
курс: Општинска управа општине Врњачка 
Бања, Крушевачка 17 36210 Врњачка Бања 
са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање _____ (навести радно место за које се 
конкурише”. За оглашенa раднa местa радни 
однос се заснива на неодређено време. Рок 
за подношење пријава на јавни конкурс: Рок 
за подношење пријава је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Деса Вукотић, 
тел. 036/601-256.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка бања, Крушевачка 17

тел. 036/601-256

Пореско-правни послови  
– звање сарадник

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; 
да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику 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 месе-
ци. Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс. Пријава са радном биографијом, 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, опригинал или фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, 
уверење надлежног суда да кандидат није 
под истрагом и доказ о општој здравстве-
ној способности. Компетенције које се про-
веравају у изборном поступку. Опис посло-
ва: Ради на припреми нацрта првостепених 
решења у пореском поступку на основу којих 
се утврђује обавеза плаћања пореза на имо-
вину за сваку пореску календарску годину, 
и припрема нацрте решења за оне пореске 
приходе које решењима утврђује Одсек за 
локалну пореску администрацију. Води прво-
степени порескоправни поступак по правним 

лековима за све локалне јавне приходе које 
администрира Одсек за локалну пореску 
администрацију, води првостепени пореско 
управни поступак по изјављеним жалбама. 
Стара се о начину пружања информација и 
правне помоћи у пореским стварима водећи 
рачуна да не дође до повреде члана закона 
где је дефинисано једно од основних наче-
ла начело чување службе тајне у пореском 
поступку. Пре утврђивања обавезе плаћања 
локалне комуналне таксе за истицање нази-
ва фирме на пословном простору излази на 
лице места доноси записник о чињеничном 
стању и сачињава службену фотографију о 
истакнутости назива фирме на пословном 
простору. У складу са законском обавезом 
узима изјаве у пореском поступку пре доно-
шења првостепеног пореско управног акта и 
у поступку по изјављеној жалби од пореских 
обвезника. По налогу другостепеног орга-
на у вези решавања по изјављеним жалба-
ма излази на лице места ради утврђивања 
чињеница од значаја за утврђивање оба-
везе плаћања пореза на имовину лица које 
не воде пословне књиге. Саставља перио-
дичне извештаје о вршењу послова из своје 
надлежности. Води првостепени поступак по 
поднетим жалбама и приговорима – захте-
вима пореских обвезника; покреће прекр-
шајне поступке – подноси захтеве за покре-
тање прекршајних поступака услед пореских 
прекршаја; учествује у изради разних ана-
лиза и извештаја које сачињава овај одсек 
за потребе Пореске управе, органа локалне 
самоуправе и др. установа, државних орга-
на и организација; обавља друге послове 
по налогу руководиоца Одсека и начелника 
Општинске управе. Мерила за разврставање 
радног места: средњи ниво сложености 
послова – мање сложени послови са ограни-
ченим бројем међусобно повезаних различи-
тих задатака у којима се примењују утврђене 
методе рада, поступци или стручне технике; 
средњи ниво самосталности у раду – само-
сталност у раду ограничена је повременим 
надзором руководиоца Одељења и његовим 
општим усмерењима и општим упутствима за 
решавање сложенијих методолошких, проце-
дуралних или техничких проблема; средњи 
ниво одговорности – одговорност за правил-
ну примену утврђених метода рада, поступа-
ка и стручних техника, што може да укључи 
одговорност за руковођење; средњи ниво 
пословне комуникације – контакти углавном 
унутар органа, а повремено и изван органа 
ако је потребно да се прикупе или размене 
информације; компетентност – стечено висо-
ко образовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године и позна-
вање утврђених метода рада, поступака 
или стручних техника које се стичу радним 
искуством у струци од најмање три године, 
положен државни стручни испит и завршен 
приправнички стаж, као и вештина да се сте-
чена знања примене. обавља друге послове 
по налогу руководиоца Одсека и начелника 
Општинске управе. Стручна спрема: стече-
но високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног 
поља Друштвено хуманистичких наука или 
из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању до 
три године. Радно искуство: најмање три 
године радног искуства у струци. Испити и 

захтевана додатна знања: положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет и интернет). Конкурсна 
комисија ће у изборном поступку утврђивати 
стручну оспособљеност и вештине кандида-
та који испуњавају услове: познавање Зако-
на о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, вештина 
комуникације – усмено. Адреса на коју се 
подноси попуњен образац пријаве на кон-
курс: Општинска управа општине Врњачка 
Бања, Крушевачка 17 36210 Врњачка Бања 
са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места – пореско 
правни послови”. За оглашено радно место 
радни однос се заснива на неодређено вре-
ме. Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс. Рок за подношење пријава је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Деса Вуко-
тић, тел. 036/601-256.

НИШ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Ниш

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Основно јавно тужилаштво у Нишу, 
Ниш, Вожда Карађорђа 23.

II Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа; и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

III Радна места која се попуњавају:

1. Уписничар у звању референта
2 извршиоца

Опис посла: Уписничар води уписнике и 
евидентира кретање предмета обележава 
номенклатурне знаке на попису списа, уводи 
и разводи предмете у уписнику, води регис-
тар уписника, сређује и архивира завршене 
предмете, саставља статистичке прегледе по 
уписницима и попуњава статистичке упит-
нике, води одговарајаће доставне књиге и 
књиге евиденције, обавља и друге послове 
по налогу непосредно надређеног.

Услови: Четврти степен средње школске 
спреме друштвеног, природног или технич-
ког смера, две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место. 

2. Тужилачки помоћник – виши 
тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску 
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праксу, израђује тужилачке акте, узима на 
записник кривичне пријаве, поднеске и изја-
ве грађана, самостално или под надзором и 
по упутствима јавног тужиоца односно заме-
ника јавног тужиоца предузима процесне 
радње и обавља послове предвиђене зако-
ном и другим прописима.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит и најмање две године радног 
искуства у струци након положеног право-
судног испита и потребне комепетенције за 
ово радно место.

3. Секретар тужилаштва у звању 
самосталног саветника

Опис послова: Помаже Основном јавном 
тужиоцу у вршењу послова тужилачке упра-
ве, организовању рада и благовременом 
обављању послова у јавном тужилаштву, 
руководи управом у јавном тужилаштву, 
учествује у припреми и изради нормативних 
аката, које доноси јавни тужилац и стара се 
о њиховом извршењу, израђује нацрте одлу-
ка по захтевима за изузеће јавног тужио-
ца, води персоналне досијее, припрема и 
израђује потврде и уверења запосленима 
у вези остваривања права из радног одно-
са, пензијско-инвалидског и здравственог 
осигурања, припрема конкурсе за пријем 
радника, води евиденцију у вези престанка 
рада запослених, припрема и израђује рас-
поред годишњих одмора радника и евиден-
цију коришћења годишњих одмора запосле-
них, води евиденцију коришћења годишњих 
одмора запослених, води евиденцију о при-
сутности на раду, одсуствовању и боло-
вањима, врши коресподенцију са другим 
државним органима и врши и друге послове 
по налогу јавног тужиоца или лица које он 
овласти.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким струковним студијама на факул-
тету, положен правосудни испит, две годи-
не радног искуства на правним пословима 
после положеног правосудног испита и нај-
мање три године радног искуства у струци и 
потребне компетенције за рад на овом месту.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се провера-
вају опште функционалне, посебне функцио-
налне 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 про-
веравају опште функционалне компетен-
ције и то:

• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
писаног теста);
• дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару)
• пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
– дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу „Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа одлучити да ли може или не 
може да прихвати доказ који је приложен 
уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Основног јавног тужилаштва у Нишу, https://
ni.os.jt.rs/

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја 
о резултатима провере општих функцио-
налних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетен-
ција, и то:
• писаним путем – тестом и усменим путем 
– разговором са кандидатом). Време изра-
де писаног задатка не може бити дуже од 
једног сата, а време за припрему усменог 
задатка не може бити дуже од 30 минута

За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција у 
области рада писарница у јавном тужи-
лаштву – познавање прописа релевантних за 
надлежност и организацију јавног тужилашт-
ва (провера ће се вршити писаним путем – 
тестом и усменим путем – разговором са кан-
дидатом)
• Посебна функционална компетенција у 
области рада писарница у јавном тужи-
лаштву – поседовање знања и вештина 
потребних за рад на пословном софтверу – 
САПО (провера ће се вршити писаним путем 
– тестом и усменим путем – разговором са 
кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за 
радно место упинсичар – познавање реле-
вантних прописа из делокруга органа Пра-
вилника о управи у јавним тужилаштвима 
и Закон о државним службеницима (прове-
ра ће се вршити писаним путем – тестом и 
усменим путем – разговором са кандидатом)

За радно место под редним бројем 2:

1. Провера општих функционалних 
компетенција и то:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писа-
ним тестом);
• дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару);

• пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

2. Посебне функционалне комнетен-
ције које ће се проверавати у изборном 
поступку су:
• поседовање знања и вештина за израду 
нацрта тужилачких одлука и других аката 
(провера ће се вршити писаним тестом);
• вештине заступања на главном претресу 
у кривичном и у другим поступцима пред 
надлежним судом (провера ће се вршити 
разговором са кандидатом).

За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву 
– познавање прописа релевантних за тужи-
лачку управу (провера ће се вршити писа-
ним путем – тестом и усменим путем – раз-
говором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за 
радно место секретар тужилаштва – посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
нормативних и других аката јавнотужилач-
ке управе (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом и усменим путем – разгово-
ром са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за 
радно место секретар тужилаштва – знање 
и вештине везане за организацију и коор-
динацију унутрашњих организационих 
јединица јавног тужилаштва (провера ће 
се вршити усменим путем – разговором са 
кадидатом).

3. Провера понашајних компетен-
ција: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) провераваће се писаним путем 
– упитником.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција, сачињеног 
од стране дипломираног психолога, међу 
кандидатима који су испунили мерила за 
проверу понашајних компетенција, присту-
па се фази у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

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

Све наведене компетенције комисија ће 
проверити најкасније у року од два месеца 
рачунајући од дана истека рока за пријаву 
на оглас по предметном конкурсу.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

IV Рок за подношење пријава: рок за 
подношење пријава је осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање – публикацији 
„Послови”.

V Пријава на јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који ће бити доступан на 
интернет презентацији Основног јавног тужи-
лаштва у Нишу https://ni.os.jt.rs/ или у штам-
паној верзији у писарници Основног јавног 
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тужилаштва у Нишу, ул. Вожда Карађорђа бр. 
23, канцеларија 33.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру у писарници тужи-
лаштва под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Под-
носиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

VI Остали докази које прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом су:
– биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије;
– оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме или уверења којим се потврђује стручна 
спрема наведена у условима за радно место;
– оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству (потврде, решење, и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство);
– оригинал или оверена фотокопија потвр-
де 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 уверења да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест 
месеци (издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од 6 месеци);
– други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о 
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 и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месецн.

Основно јавно тужилаштво у Нишу ће приба-
вити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, изузев уколико наве-
дене доказе кандидат сам достави, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

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

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

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

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

VII Рок за подношење осталих доказа: 
кандидати који су успешно прошли прет-
ходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са конкурсном комисијом, позваће се да 
у року од 5 (пет) радних дана од дана прије-
ма обавештења доставе наведене доказе 
које прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запо- 
слење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

VIII Докази се достављају на адресу: 
Основно јавно тужилаштво у Нишу, Вожда 
Карађорђа 23, канцеларија 32, са назнаком 
„Јавни конкурс за попуну извршилачких рад-
них места”.

IX Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, спровешће се изборни 
поступак након истека рока од осам дана за 
подношење пријава, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или 
електронске адресе које су навели у својим 
пријавама.

X Провере општих функционалних компе-
тенција, посебних функционалних компе-
тенција, понашајних компетенција и интер-
вју са конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Нишу, Вожда Карађорђа 23.

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

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

XII Лице задужено за давање обаве- 
штења о конкурсу, радним данима од 
10.00 до 13.00 часова: Виши тужилачки 
сарадник Дарко Трајковић, тел. 018/504-130 
и административно-технички секретар Миља 
Станковић тел: 018/504-132.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс шаље се на адресу: Основно јавно 
тужилаштво у Нишу, Вожда Карађорђа 23, 
канцеларија 32, са назнаком „Јавни кон-
курс за попуну извршилачких радних мес-
та”, или непосредно предаје у седишту 
Основног јавног тужилаштва у Нишу, Вожда 
Карађорђа 23, канцеларија 32.

НАПОМЕНЕ
– Овај конкурс се објављује на интернет 
презентацији https://ni.os.jt.rs и огласној 
табли Основног јавног тужилаштва у Нишу, 
на порталу е-управе, на интернет презента-
цији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља-
вање.
– Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене 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. 
– Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног 
односа. 
– Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона.
– Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу опште функционалне 
компетенције „Организација и рад државних 
органа Републике Србије” биће објављени 
на интернет презентацији Основног јавног 
тужилаштва у Нишу, https://ni.os.jt.rs/
– Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.
– Изборни поступак ће бити спроведен без 
дискриминације по основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности, етничког поре-
кла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви 
изрази и појмови у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду одно-
се се, без дискриминације, и на особе жен-
ског пола.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
НОВИ ПАЗАР

Оглашава

I Орган у коме се попуњава изврши-
лачко радно место: Основно јавно тужи-
лаштво у Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, 
Житни трг 16.

II Извршилачко радно место које се 
попуњава: 

Тужилачки помоћник – тужилачки 
сарадник у звање саветник

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду, прати суд-
ску праксу, израђује нацрте једноставнијих 
поднесака, узима на записник кривичне 
пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши 
самостално или под надзором и по упутству 
јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове предвиђене законом и дру-
гим прописима.

Услови: Високо образовање из научне 
области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама на факултету, 
положен правосудни испит.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне, посебне функ-
ционалне 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 про-
веравају опште функционалне компетенције 
и то: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
писаног теста);
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се 
вршити писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
– дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу „Рад на рачунару”), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа одлучити да ли може или не 
може да прихвати доказ који је приложен 
уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 

Основног јавног тужилаштва у Новом Паза-
ру, www.np.os.jt.rs

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција за 
радно место тужилачког помоћника: 
– вештине заступања на главном претресу 
у кривичном и у другим поступцима пред 
надлежним судом и израда нацрта сентенци 
о заузетим правним ставовима; 
– поседовање знања и вештина за израду 
нацрта тужилачких аката; 
– вештине управљања преткривичним 
поступком (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом и усменим путем – разгово-
ром са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, одговорност 
и посвећеност, као и интегритет и њихову 
проверу вршиће дипломирани психолог или 
обучени процењивач на основу интервјуа 
базираног на компетенцијама.

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

Све наведене компетенције Комисија ће 
проверити у року од месец дана рачунајући 
од дана истека рока за пријаву на оглас по 
предметном конкурсу. База питања биће 
објављена на интернет страници тужилашт-
ва (www.np.os.jt.rs) 

IV Место рада: Нови Пазар, стално 
седиште, Житни трг 16.

V Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

VI Општи услови за запослење (чл. 45. 
ст. 1 Закона о државним службеницима): 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 месеци; да има прописану стручну спрему 
и да испуњава услове одређене законом и 
Правилником о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места.

VII Образац пријаве на конкурс и дока-
зи који се прилажу: Пријава на конкурс 
подноси се на Обрасцу пријаве за изврши-
лачко радно место – тужилачки помоћник 
који је доступан на интернет страници Осно-
вног јавног тужилаштва у Новом Пазару 
www.np.os.jt.rs или у штампаној верзији у 
Управи тужилаштва ул. Житни трг 16, каби-
нет број 44 на другом спрату.
Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан.

Образац пријаве на конкурс садржи: 
податке о конкурсу; личне податке; адре-

су становања; телефон, електронску адре-
су; податке о образовању и правосудном 
испиту; податак о знању рада на рачунару; 
податак о знању страног језика; додатне 
едукације; радно искуство; посебне усло-
ве; добровољно дату изјаву о припадности 
националној мањини; посебне изјаве од зна-
чаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима.

Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на адресу Нови 
Пазар, Житни трг 16, са назнаком „Пријава на 
конкурс”. Приликом пријема пријаве на јав-
ни конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује на јавном кон-
курсу. Подносилац пријаве биће обавештен о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве на начин на који је у прија-
вио назначио доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакте (адресе или бројеви телефо-
на), које наведу у својим обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само 
кандидати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (не старији од 
6 месеци); изјава да кандидату није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном орга-
ну); оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рене фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство); уве-
рење о положеном правосудном испиту; сер-
тификат или други доказ о познавању рада на 
рачунару (уколико поседује исти).

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је између осталог 
да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документ о чињеницама о којим се 
води службена евиденција је: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном пра-
восудном испиту, уверење о положеном 
државном стручном испиту и уверење да 
кандидат није осуђиван казану затвора од 
најмање 6 месеце.

Наведене доказе кандидат може достави-
ти уз пријаву и само у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка.
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Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са коми-
сијом 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 осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писаним 
путем се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу наведену у огласу.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао).

X Рок за поднешење пријава: је 8 (осам) 
дана од дана оглашавања у периодичном 
издању Националне службе за запошља-
вање „Послови”.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе Основ-
ном јавном тужилаштву у Новом Пазару, 
Жиутни трг 6, са назнаком „Пријава на јавни 
конкурс”.

XII Изборни поступак: Списак канди-
дата који испуњавају услове за запослење 
на радном месту и међу којима се спроводи 
изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији тужилаштва према шифрама 
њихове пријаве. Кандидати који успешно 
заврше писмену проверу општих функцио-
налних компетенција конкурсна комисија 
ће обавестити о времену и месту провере 
посебних функционалних компетенција, а 
потом и о времену и месту провере понашај-
них компетенција и на крају обавити интер-
вју са кандидатима.

XIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Вељко 
Бијорац, секретар у Основном јавном тужи-
лаштву у Новом Пазару.

Напомене: 
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене 
Закључком комисије.
Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона.
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од шест месеци. Положен државни 
стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. 
Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих и посеб-
них функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у 
Новом Пазару (www.np.os.jt.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Новом 
Пазару (www.np.os.jt.rs), на порталу е-упра-
ве, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

НОВИ СА Д

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕЧЕЈУ

21220 Бечеј, Главна број 6

Записничар у звању референта

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или технич-
ког смера, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактилогра-
фа прве класе, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за рад за ово 
радно место.

Потребне посебне функционалне компетен-
ције за рад на радном месту записничара 
су: познавање канцеларијског пословања, 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у 
базама података, способност припреме 
материјала и вођење записника, способ-
ност вођења интерних књига, познавање 
прописа релевантних за надлежност и 
организацију рада тужилаштва, положен 
испит за дактилографа прве класе, позна-
вање прописа: Закона о јавном тужи-
лаштву, Правилника о управи у јавним 
тужилаштвима, Закона о општем управном 
поступку и Закона о државним службеници-
ма, познавање подзаконских аката, интер-
них процедура и других аката органа реле-
вантних за обављање послова радног места 
записничара.

Поред наведених посебних услова кандида-
ти морају да испуњавају и опште услове за 
заснивање радног односа у државним орга-
нима: да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има општу здравстве-
ну способност; да му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа; да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.
 
Уз пријаву се прилажу докази у оригина-
лу или овереној фотокопији и то: пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; диплома о завршеној 
школи; доказ о положеном испиту за дак-
тилографа прве класе; доказ о радном 
искуству; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење да кан-
дидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (издато од стране 
Министарства унутрашњих послова Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци); 
уверење да кандидат није под истрагом и 
да се против њега не води кривични посту-
пак; уверење о општој здравственој спо-
собности. 

Пријава на конкурс подноси се у писаној 
форми. Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је 15 дана од дана оглашавања 
у листу „Послови”, периодичном издању 

Националне службе за запошљавање. 
Пријаве са документима предају се лично 
у пријемној канцеларији Основног јавног 
тужилаштва у Бечеју, или препорученом 
пошиљком са назнаком „За оглас” на адресу: 
Основно јавно тужилаштво у Бечеју, 21220 
Бечеј, Улица главна број 6. Неблаговреме-
не, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази неће се узети у разматрање. 

Конкурсна комисија ће у изборном поступ-
ку усменим путем на основу обављеног раз-
говора са кандидатима, као и непосредно 
проверити стручну оспособљеност, знања 
и вештине кандидата за обављање послова 
на радном месту записничара. Датум раз-
говора биће одређен накнадно, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавеште-
ни. Стручна оспособљеност кандидата за 
обављање послова на радном месту које 
се попуњава конкурсна комисија вреднује 
у изборном поступку, оцењујући испуње-
ност услова према тексту огласа и радном 
искуству лица која су већ обављала посло-
ве. Знање кандидата вреднује се провером 
познавања у области организације и рада 
јавног тужилаштва и опште културе, ценећи 
њихово стручно знање из области рада на 
радном месту записничара. За лица која 
први пут заснивају радни однос у државном 
органу обавезан је пробни рад у трајању од 
шест месеци, у ком року ће бити обавезни 
да положе државни стручни испит. Државни 
стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. Сва питања која 
се односе на проверу познавања у области 
организације и рада јавног тужилаштва и 
опште културе, те дигиталне писмености 
налазе се на интернет страници Службе за 
управљање кадровима. Сва обавештења у 
вези јавног конкурса могу се добити од Дра-
гане Мандић, тужилачког помоћника, непо-
средно или путем телефона: 021/6919-242.

СУБОТИЦА

ОМЛАДИНСКО КУЛТУРНО 
УМЕТНИЧКО ДРУШТВО 

„МЛАДОСТ”
24000 Суботица, Харамбашићева 4

тел. 063/7263-907
e-mail: okudmladost@hotmail.com

Директор удружења
на мандатни период од 4 године (радни 

однос се може засновати са пуним 
радним временом, са непуним радним 

временом, као допунски рад)

УСЛОВИ: ССС – IV степен друштвеног смера 
са 5 година искуства на руководећем рад-
ном месту; ВШС – VI степен друштвеног сме-
ра и ВСС – VII степен друштвеног смера без 
обзира на радно искуство. Пожељно је да 
кандидат поседује искуство у културно умет-
ничком аматеризму; пожељно је да кандидат 
има искуство у писању и реализацији проје-
ката, нарочито у области културе и умет-
ности, као и у поступцима јавних набавки. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биогра-
фију, предлог програма рада, потврду или 
диплому о стеченом нивоу образовања, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, потврду да није осуђи-
ван и кривично гоњен. Конкурс је отворен 
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15 дана од дана објављивања у Националној 
служби за запошљавање. Пријаве на конкурс 
послати у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора” на адре-
су: ОКУД „Младост”, 24000 Суботица, Харам-
башићева 4.

ВРАЊЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„МОРАВИЦА”

Прешево, Ћемал Шеху бб.

Руководилац Службе возног парка
Сектор комуналне услуге,  

Службе возни парк

Опис послова: руководи, организује и кон-
тролише рад возног парка, врши задужења 
возача са возилима, контролише исправ-
ност возила и машина, након оправке вози-
ла врши или присуствује пробној вожњи 
заједно са возачем возила, води књигу еви-
денције о кретању возила и врши у књизи 
унос података, обавља потребне радње око 
регистрације возила, задужује возила са 
горивом и мазивом, потписује путне нало-
ге за свако возило после овере о техничкој 
исправности возила, води књигу о сваком 
возилу и моторизованој механизацији, стара 
се о исправности возног парка и благовре-
мено сигнализира потребу поправке возила.

УСЛОВИ: VI/VII степен стручне спреме, 
инжењер грађевине, машински инжењер, 
природно-математички факултет, економ-
ски факултет; познавање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола потребне категорије за 
обављање послова из свог домена; радно 
искуство 1 година. Пријаву и ЦВ са докази-
ма о испуњавању услова конкурса (фотоко-
пија дипломе, фотокопија радне књижице, 
фотокопија личне карте и доказ о радном 
искуству) доставити на адресу: Јавно пре-
дузеће „Моравица”, Прешево, Ћемал Шеху 
бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања Јавног конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Ликвидатор
Служба финансијски и рачуводствено-

комерцијални послови

Опис послова: контролише документа-
цију са формалне, суштинске и рачунске 
стране, заводи фактуре у књиге улазних, 
односно излазних рачуна, прави извештаје 
о књижењу, води евиденцију о уплатама и 
плаћањима, врши књижење документације, 
саставља преглед финансијског пословања 
по обрачунским местима, саставља специ-
фикације дуговања и потраживања купаца, 
одлаже књижену документацију у регистре.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економ-
ски техничар; познавање рада на рачунару; 
радно искуство – 1 година. Пријаву и ЦВ 
са доказима о испуњавању услова конкур-
са (фотокопија дипломе, фотокопија радне 
књижице, фотокопија личне карте и доказ о 
радном искуству) доставити на адресу: Јав-
но предузеће „Моравица”, Прешево, Ћемал 
Шеху бб. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања Јавног конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ЗАЈЕЧАР

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44

Радно место за канцеларијске 
послове разврстано  
у звање референт

Одсек за опште послове Стручне службе 
Зајечарског управног округа

Опис послова: Врши пријем и преглед 
поште упућене Стручној служби, окруж-
ним подручним јединицама и подручним 
јединицама органа државне управе које 
врше послове државне управе на подручју 
Управног округа а образоване су за подручје 
два управна округа или више њих; форми-
ра и заводи предмете, доставља их у рад, 
разводи предмете кроз доставну књигу и 
архивира их; даје обавештења о кретању 
предмета; отпрема пошту и води евиденцију 
о поштанским трошковима; врши пријем, 
ускладиштење и издавање потрошног и 
канцеларијског материјала; обавља посло-
ве умножавања материјала; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема друштве-
ног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете 44.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних функцио-
налних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом. У свакој фази изборног поступка 
врши се вредновање кандидата и само кан-
дидат који испуни унапред одређено мерило 
за проверу одређене компетенције у једној 
фази изборног поступка може да учествује 
у провери следеће компетенције у истој или 
наредној фази. Кандидатима који учествују 
у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције. 

Провера општих функционалних ком-
петенција: 
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 функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару и желите да 
на основу њега будете ослобођени тести-
рања компетенције – дигитална писме-
ност, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не 

може да прихвати доказ који сте приложи-
ли уместо тестовне провере. Информације 
о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетен-
ција, могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање 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 функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и 
то: 
1. Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – за област рада 
административни послови (канцеларијско 
пословање и методе вођења интерних и дос-
тавних књига) провераваће се путем симула-
ције (писано). 
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си и акти из делокруга радног места (Уредба 
о категоријама регистраторског материјала 
са роковима чувања) провераваће се путем 
симулације (писано). 
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Зајечарског управног округа www.zajecarski.
okrug.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) провераваће се путем 
психометријских тестова, узорака понашања 
и путем интервјуа базираног на компетен-
цијама.

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

Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: 
Образац пријаве на јавни конкурс шаље се 
поштом или предаје непосредно на писарни-
ци Зајечарског управног округа, у Зајечару, 
Генерала Гамбете број 44, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”. 

Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Јулија-
на Илић, државни службеник у Стручној 
служби Зајечарског управног округа, теле-
фон: 019/421-626, од 8.00 до 12.00 часова, 
kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs. 

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

Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
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у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање (публикација 
„Послови”). Конкурс ће бити оглашен дана 
07.09.2022. године. 

Пријава на јавни конкурс: Пријава се 
врши на Обрасцу који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима (https://www.suk.gov.rs/) и Заје-
чарског управног округа (https://zajecarski.
okrug.gov.rs/) или у штампаној верзији на 
писарници Зајечарског управног округа, 
у Зајечару, ул. Генерала Гамбете број 44. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што Конкурсна комисија 
састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносио-
ци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења. Напомена: Пример пра-
вилно попуњеног обрасца пријаве се може 
погледати на блогу Службе за управљање 
кадровима (https: //kutak.suk.gov.rs/vodic-za-
kandidate) у одељку”Образац пријаве”.

Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом кандидати прилажу: ори-
гинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рену фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверену фотокопију 
доказа о радном искуству у струци (потвр-
да, решење и други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спре-
мом 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 књи-
ге 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 ори-
гиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника. Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од пет радних 
дана од дана пријема обавештења, доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку. Кандидати који не доставе 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на наведену адресу 
Стручне службе Зајечарског управног окру-

га, Генерала Гамбете 44, Зајечар. Напомена: 
Више о радном искуству и потврди од посло-
давца коју је потребно поднети у оквиру 
конкурсне документације за рад у органима 
државе управе погледајте Мапу изборног 
поступка на нашем Кутку на адреси https: //
kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate у одељку 
Предаја докумената. 

Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, подлежу пробном раду од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима 
примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Чланом 9 
Закона о државним службеницима, прописа-
но је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор канди-
дата врши на основу провере компетенција. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. 

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, избор-
ни поступак ће се спровести почев од 30. 
септембра 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 Пала-
ти Србија, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило). Интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Стручне службе Зајечарског управног 
округа у Зајечару, Генерала Гамбете 44 или 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија” Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило). Кандидати који 
успешно прођу једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе или путем телеграма), које 
наведу у својим обрасцима пријаве. 

Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција (извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно уверење о положе-
ном 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 чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибави-

ти 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 еви-
денција.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју је именовао начелник 
Зајечарског управног округа. Овај конкурс 
објављује се на web страници и на оглас-
ној табли Зајечарског управног округа, на 
web страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
web страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање (лист 
„Послови”) 07.09.2022. Термини који су у 
овом огласу изражени у граматичком муш-
ком роду подразумевају природни мушки и 
женски род лица на које се односе.

Трговина и услуге

„DDC OSS” DOO
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 90д
тел. 066/8049-024

Агент корисничке подршке  
за шведски језик

на одређено време до 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару (Windows), знање швед-
ског језика (ниво Б2), знање енглеског јези-
ка (ниво Б2).

Агент корисничке подршке  
за шпански језик

на одређено време до 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару (Windows), знање шпанс-
ког језика (ниво Ц1), знање енглеског језика 
(ниво Б2).

Агент корисничке подршке  
за немачки језик

на одређено време до 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару (Windows), знање немач-
ког језика (ниво Ц1), знање енглеског језика 
(ниво Б2).

Агент корисничке подршке  
за италијански језик

на одређено време до 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару (Windows), знање ита-
лијанског језика (ниво Б2), знање енглеског 
језика (ниво Б2).

Агент корисничке подршке  
за француски језик

на одређено време до 6 месеци
26 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару (Windows), знање фран-
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цуског језика (ниво Б2), знање енглеског 
језика (ниво Б2).

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: bojana.
milic@ddcoss.com у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„ЛОЛИТА” ПР
11070 Нови Београд, Марка Челебоновића 71

тел. 069/1170-376

Продавац – менаџер продаје
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Прија-
ве слати на e-mail: aleksandra.lolita@gmail.
com у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

СТРЕЛАЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 069/3341-260

Радник у прехрамбеној производњи
на одређено време 12 месеци

Опис посла: израда лиснатог пецива.

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неопход-
но; пожељна возачка дозвола Б категорије. 
Заинтересовани кандидати за више инфор-
мација могу да позову на контакт телефон: 
069/3341-260, најкасније до 25.09.2022.

„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA” 
ADO

11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8

Саветник за животна осигурања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељ-
но радно искуство у продаји, познавање 
рада на рачунару. Пријаве слати на e-mail: 
jasmina.jevremovic@generali.rs до 30.09.2022. 
године.

„TRIGO SERBIA” DOO
34000 Крагујевац, Томе Вучића 12

Оператер за визуелну  
контролу квалитета, компоненти  

и финалног производа
привремени и повремени послови,  

место рада: Прељина, Чачак
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на образовање и степен 
стручне спреме; радно искуство небитно. 
Рад у сменама, обезбеђен превоз и смештај. 
Трајање конкурса: 30.09.2022. Заинтересо-
вани кандидати своје радне биографије тре-
ба да пошаљу на e-mail: nikola.martinovic@
trigo-group.com. 

„PET CLASS” DOO
21000 Нови Сад, Корнелија Станковића 39

Помоћни радник на паковању кеса
особа са инвалидитетом, на одређено 

време 6 месеци, место рада Футог

УСЛОВИ: лице са завршеним III или IV сте-
пеном стручне спреме; особа са инвалиди-
тетом. Рад у сменама. Јављање кандидата 
на контакт телефон: 063/1683-002. Рок за 
пријаву 15.09.2022. године.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„PORTA APERTA PIZZA”

21000 Нови Сад, Цара Душана 46

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на телефон: 061/649-
49-59. Рок за пријаву 30.09.2022. године.

3 БАНКА АД
21117 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а

тел. 062/757-469

Сарадник продаје на терену
за рад на територији општине Сокобања, 

на одређено време, привремени и 
повремени послови до четири месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Бкатегорије; познавање 
рада на рачунару (MS Office).

ДР-МАКСИМУС ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Миљана Миљанића 27

тел. 060/6087-002

Продавац у месари
2 извршиоца

УСЛОВИ: Радно искуство је пожељно. 
Јављање кандидата на бројеве контакт теле-
фона: 060/6087-002 и 063/1429-395.

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

Магационер

Опис посла: прима и издаје робу из магаци-
на по налогу комерцијале, врши попис робе 
у магацину, обавља друге послове по налогу 
директора.

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спре-
ме и на занимање; радно искуство није нео-
пходно; возачка дозвола Б категорије.

Помоћник магационера

Опис посла: прима и издаје робу из магаци-
на по налогу комерцијале, врши попис робе 
у магацину, врши испомоћ магационеру.

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спре-
ме и на занимање; радно искуство није нео-
пходно; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: кандидати своју радну биогафију 
треба да доставе на e-mail адресу послода-
вца: knjigovodstvo@rajtrans.rs, најкасније до 
01.10.2022.

ДРАМИЋАНИН ГРОУП ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ
тел. 065/8728-403

Радник за рад у ресторану
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неоп-
ходно. Кандидати за више информација могу 
да позову на контакт телефон: 065/872-84-
03, најкасније до 01.10.2022.

ДОО ЕДИ
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Шивач – конфекционар
4 извршиоца

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати прија-
ве шаљу на имејл адресу: office@edi.rs или 
се јављају на контакт телефон: 063/433-696.

„САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” АД
11000 Београд – Савски венац
Булевар војводе Мишића 51

Саветник у продаји  
животног осигурања

ПЈ Суботица за радно место у Суботици
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС смер економија, финансије 
и осигурање, небитно радно искуство, позна-
вање Интернет (средњи) – обавезно; обрада 
табела – Excel (средњи) – обавезно; обрада 
текста – Word (Средњи) – обавезно; Windows 
(средњи) – обавезно; могућност запослења 
на неодређено време, пожељно искуство на 
пословима продаје, флексибилно радно вре-
ме, рад са ментором, осигурање правних и 
физичких лица. Рад на подручју Севернобач-
ког и Западнобачког округа. Заинтересовани 
кандидати могу да се пријаве путем имејла: 
andjelko.popovic@sava-zivot.rs или да се јаве 
на телефон: 063/8610-943, контакт особа: 
Анђелко Поповић.

Медицина

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 

ВОЈВОДИНЕ
21204 Сремска Каменица 
Пут доктора Голдмана 4

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински 
факултет; положен стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова Института за кардиоваскулар-
не болести Војводине. Кандидати подносе: 
кратку биографију (са назначеним трајањем 
волонтерског или радног искуства, уколико 
га кандидат има), адресу, контакт телефон и 
електронску адресу; фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована) или извода из 
матичне књиге рођених; фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико је 
диплома или уверење издато на девојачко 
презиме кандидата); фотокопију лекарског 
уверења да је кандидат здравствено спо-
собан; фотокопију лиценце или решења о 
издавању лиценце; изјаву кандидата дату 
под пуном материјалном и моралном одго-
ворношћу да се против њега не води кри-
вични поступак и да није правноснажном 
судском одлуком осуђиван за кривично дело. 

ОСТАЛО: пријавом оглас кандидати дају 
своју сагласност за обраду података о лич-
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ности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се неће користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања код Национал-
не службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на интернет страницама Минис-
тарства здравља Републике Србије и Инсти-
тута за кардиоваскуларне болести Војводи-
не. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс – доктор медици-
не”, на горе наведену адресу, или лично у 
писарницу Института. Кандидат који буде 
изабран за пријем у радни однос пре закљу-
чења уговора о раду биће дужан да доста-
ви: лекарско уверење о општој здравственој 
способности, доказ о започетој или извр-
шеној имунизацији на хепатитис Б и ММР 
вакцином или потврду о серолошкој анали-
зи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију 
санитарне књижице, уверење да се против 
њега/ње не води кривични поступак (уве-
рење издаје надлежни суд) и уверење да 
није правноснажном судском одлуком осуђи-
ван за кривично дело (уверење издаје МУП 
– надлежна полицијска испостава), оверене 
фотокопије дипломе о завршеном факултету 
и специјалистичким студијама и уверења о 
положеном стручном испиту, као и одјаву са 
претходног осигурања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра – техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање – медицинска 
школа општи смер; положен стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Института за кардио-
васкуларне болести Војводине. Кандидати 
подносе: кратку биографију (са назначеним 
трајањем волонтерског или радног искуства, 
уколико га кандидат има), адресу, контакт 
телефон и електронску адресу; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију лиценце или решења о издавању 
лиценце; фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипо-
вана) или извода из матичне књиге рође-
них; фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико је диплома или уверење 
издато на девојачко презиме кандидата); 
фотокопију лекарског уверења да је канди-
дат здравствено способан; изјаву кандидата 
дату под пуном материјалном и моралном 
одговорношћу да се против њега не води 
кривични поступак и да није правноснажном 
судском одлуком осуђиван за кривично дело. 

ОСТАЛО: пријавом оглас кандидати дају 
своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се неће користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања код Национал-
не службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на интернет страницама Минис-
тарства здравља Републике Србије и Инсти-
тута за кардиоваскуларне болести Војводи-
не. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс – медицинска сес-
тра – техничар”, на горе наведену адресу, 

или лично у писарницу Института. Кандидат 
који буде изабран за пријем у радни однос 
пре закључења уговора о раду биће дужан 
да достави: лекарско уверење о општој 
здравственој способности, доказ о започетој 
или извршеној имунизацији на хепатитис Б 
и ММР вакцином или потврду о серолошкој 
анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотоко-
пију санитарне књижице, уверење да се про-
тив њега не води кривични поступак (уве-
рење издаје надлежни суд) и уверење да 
није правноснажном судском одлуком осуђи-
ван за кривично дело (уверење издаје МУП 
– надлежна полицијска испостава), оверене 
фотокопије дипломе о завршеном факултету 
и специјалистичким студијама и уверења о 
положеном стручном испиту, као и одјаву са 
претходног осигурања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

– БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

1. Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

у Одсеку за пријем узорака и санитарно-
хигијенску контролу, Одељења хигијене 
Центра за хигијену и хуману екологију

Опис послова: обавља послове узорковања 
супстанци, материјала, предмета, произво-
да, хране и воде, оброка, медијума живот-
не средине. У раду користи опрему за коју је 
овлашћен и за чије је одржавање одговоран. 
Учествује у одређивању места узорковања, 
обавља одговарајућа мерења на терену, 
конзервисање и други одговарајући третман 
узорака на терену. Води записе о узорци-
ма, обављеним мерењима, условима околи-
не, стара се о чувању и транспорту узорака. 
Израђује и издаје извештаје о узорковању. 
Учествује у интерној контроли квалитета 
узорковања као и ПT/МЛИ активностима, 
изради валидација / верификација / вредно-
вања мерне несигурности метода за које је 
овлашћен. Прати стручна достигнућа из своје 
делатности. Прикупља и обрађује податке о 
санитарно-хигијенском надзору над објек-
тима од ширег хигијенско-епидемиолошког 
значаја и предлаже мере за решавање про-
блема. Спроводи мере дезинфекције, дезин-
секције и дератизације. Учествује у вођењу 
евиденција Одсека. Обезбеђује и контроли-
ше документацију о узорцима узетим ради 
испитивања. Учествује у организовању и 
спровођењу мера у ванредним ситуацијама. 
Обавља друге послове и задатке из делокру-
га рада Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању; знање енглеског језика; 
познавање рада на рачунару; возачка доз-
вола Б категорије (активан возач); органи-
зационе способности.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић-Батут”, 11000 Београд, Др Субо-
тића старијег 5, са назнаком „За конкурс – 
виши санитарни техничар / санитарно-еко-
лошки инжењер (Одсек за пријем узорака 
и санитарно-хигијенску контролу)”. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” код Нацио-
налне службе за запошљавање, на интернет 
страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли и интернет страни-
ци ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

2. Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер
у Одсеку за здравствене прегледе 

запослених у објектима под санитарним 
надзором, Одељења за епидемиолошки 
надзор Центра за контролу и превенцију 

болести

Опис послова: прикупља и обрађује податке 
о болестима. Спроводи мере за спречавање 
ширења заразних болести. Врши надзор 
над управљањем, раздвајањем и дистри-
буцијом инфективног медицинског отпа-
да. Врши упућивање радника на обављање 
здравствених прегледа за одређене катего-
рије запослених, других лица и клицоноша. 
Прикупља и обрађује податке о кретању 
заразних болести на територији Републи-
ке Србије. Прикупља резултате лаборато-
ријских потвржених случајева у оквиру над-
зора. Пружа техничку помоћ у припреми 
стручно-методолошких препорука и у орга-
низовању едукација здравствених радника. 
Ради на пословима по потреби здравственог 
надзора посебних категорија становништва 
у амбуланти и на терену, води евиденцију 
о корисницима, обавештава о резултатима 
и заказује здравствене прегледе. Обавља 
и друге послове и задатке по налогу шефа 
Одсека и шефа Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци у наведеном звању; 
знање рада на рачунару; организационе 
способности.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић-Батут”, 11000 Београд, Др Субо-
тића старијег 5, са назнаком „За конкурс – 
виши санитарни техничар / санитарно-еко-
лошки инжењер (Одсек за здравствене 
прегледе запослених у објектима под сани-
тарним надзором). Само ће кандидати који 
уђу у ужи избор бити обавештени о резулта-
тима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” код Националне службе за запо-
шљавање, на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије, на огласној 
табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић Батут”.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге у ОЈ Болници 
Здравственог центра Кладово

УСЛОВИ: Основно образовање. Опис посло-
ва: према Правилнику о организацији и сис-
тематизациј послова и радних места у Здрав-
ственом центру Кладово. Посебни услови: 
рад у сменама. Заинтересовани кандидати 
уз захтев о испуњености услова подносе 
пријаву на оглас са кратком биографијом, 
адресом и контак телефоном: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични 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 огла-
са у публикацији „Послови”. Одлука о избо-
ру кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. 
Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне докуменатације. 
Пријавом на оглас пријављени кандидат даје 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за 
правне, кадровске и опште послове Здрав-
ственог центра Кладово. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних 
информација, које су од важности за доно-
шење одлуке о пријему. Коначну одлуку 
о избору кандидата доноси в.д. директо-
ра. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ____ (навести радно место за које 
се конкурише”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време (могућност радног 

односа на неодређено време  
по добијању сагласности  
Министарства здравља)

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Опис посло-
ва: утврђен Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља, а у 
складу са Каталогом радних места.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: фотоко-
пију дипломе завршене школе која се тра-
жи огласом; фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; фотокопију лиценце 
надлежне коморе или решења о упису у 
именик коморе. Фотокопије докумената се 
неће враћати кандидатима. Кандидат који 
буде изабран накнадно ће приложити ове-
рене фотокопије документа. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање, односно до попуне 
радног места. Пријавом на оглас кандидати 
дају своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Пријаве се подносе непосредно у 
правну службу или поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „За оглас”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/8668-611

Помоћни физички радник
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста 
педијатар, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит, најмање 3 године и 6 
месеци радног искуства у звању доктора 
недицине. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документи-
ма којима се доказује испуњеност услова 
конкурса (неоверене фотокопије дипломе и 
уверења о положеном стручном испиту) пре-
дају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба број 3) на наведеној адреси са 
назнаком за који конкурс се подноси прија-
ва. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице, а 
изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кан-
дидата неће бити враћена. Дом здравља 
Нови Београд задржава право да не изабере 
ни једног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 85

Самостално рачуноводствено-
финансијски сарадник (благајник) 

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом, да има заврше-

но минимум средње образовање економског 
смера. Предност имају кандидати са прет-
ходним радним искуством. Кандидати подно-
се следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, фотокопију личне 
карте, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном школо-
вању. Рок за пријављивање на јавни оглас је 
8 дана од објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање, на званичној веб страници Министар-
ства здравља Републике Србије и сајту Дома 
здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидат је дужан да приликом 
заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о способности за рад. Пријаве 
са траженом документацијом слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс – 
не отварати”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
37000 Крушевац, Војводе Путника 2

Доктор медицине  
у јавном здрављу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом, кандидати мора да испуњавају и 
следеће посебне услове: стручна спрема / 
образовање: високо образовање: на инте-
грисаним академским студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који уређује високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања / испити / радно искуство: стручни 
испит, лиценца, возачка дозвола Б катего-
рије, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине (пожељно у пре-
вентивној грани). Опис послова, према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији 
послова Завода за јавно здравље Круше-
вац. Заинтересовани кандидати, уз пријаву 
на оглас, подносе и доказе о испуњености 
посебних услова огласа, у неовереној фото-
копији, а изабрани кандидат, пре заснивања 
радног односа, дужан је да достави оверене 
фотокопије потребне документације, као и 
доказ о здравственој способности за посло-
ве, за које заснива радни однос. Пријавом 
на оглас, кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности, у сврхе избора, 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Рок,за подношење 
пријава, је 8 дана, од дана објављивања 
огласа, у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Кандидат мора 
бити обавештен о избору, у складу са зако-
ном, у року који не може бити дужи од 30 
дана, од дана истека рока за пријаву кан-
дидата. Одлука о избору кандидата ће бити 
објављена на сајту Завода за јавно здравље 
Крушевац и неће се достављати учесницима 
јавног огласа. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 
се разматрати. Пријаве, са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњавању услова 
огласа, достављају се у затвореној ковер-
ти, на горе означену адресу и назнаком „За 
оглас”.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

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

повратка запослене са дужег одсуства

Опис послова: вршење пријема пацијената 
без упута; обављање прегледа пацијената уз 
коришћење лабораторијских анализа и пре-
гледа, одређује потребну терапију; упући-
вање болесника на лечење у специјализо-
ване здравствене установе на здравствену 
комисију (инвалидско-пензиону, за бање, 
ревизиону, конзилијум, комисију вештака и 
др.), на основу нађеног стања при прегледу, 
а у зависности од врсте и тежине обољења; 
на основу претходно извршених анализа и 
потребних прегледа давање стручног миш-
љења (лекарско уверење) о радној способ-
ности, физичком и психичком стању, врсти 
и тежини повреда и сл.; вршење мање 
хируршке интервенције и инцизије у пре-
вијалишту; контролисање стручног рада 
медицинских техничара у превијалишту, на 
медицинској документацији и друго; рад на 
здравственом васпитању и подизању здрав-
ствене заштите грађана; рад на свом струч-
ном усавршавању; рад у истуреним амбулан-
тама по распореду; обављање и лакарских 
прегледа у стану оболелог када то ситуација 
захтева; обавезан повремени рад на терену, 
у вези спровођења акција и мера здравс-
твене заштите и здравственог васпитања, у 
истуреним амбулантама и здравственим ста-
ницама према распореду и потреби службе; 
одговорност је за стручни рад, радну дисци-
плину и материјалну потрошњу и утрошак 
средствима ризика. 

УСЛОВИ: поред законом прописаних усло-
ва, обавезни су следећи услови: завршен 
медицински факултет VII/1 степен, поло-
жен стручни испит, лиценца / чланство у 
Лекарској комори Србије. Уз пријаву на 
оглас, потребно је доставити и: кратку био-
графију са бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); оверену фотокопију лиценце/
решења о упису у комору; фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су 
диплома или уверење издати на девојачко 
презиме).

Стоматолошка сестра – техничар 
у амбуланти Божевац

Опис послова: асистира лекару при њего-
вом стручном раду, доноси стерилну одећу 
за хируршке интервенције, даје ампули-
ране лекове по налогу лекара, по потреби 
и распореду ради на терену у истуреним 
амбулантама, врши стерилизацију кашике 
од узимања отисака, при раду се придржа-
ва упутства лекара коме асистира, одгово-
ран је за стерилност инструмената и апара-
та са којима се обављају здравствене услуге, 
води евиденцију о пруженим стоматолошким 
услугама, израђује потребне извештаје и 
доставља их служби статистике на обраду, 
ради на изради фактура о пруженим услу-
гама и доставља их служби рачуноводства, 
врши наплату од пацијената који услу-

ге плаћају у целости или делимично, води 
евиденцију о утрошку материјала, врши 
пријем на шалтеру свих пацијената који 
у току дана траже зубоздравствену услу-
гу, врши контроле испревности и важности 
здравствених књижица, отвара зуболекар-
ске картоне и распоређује пацијенте на оде-
лењу и ординирајуће лекаре, по завршеном 
пријему пацијената обавља слагање карто-
на примљених пацијената, ради на посло-
вима вођења здравствене документације и 
то: дневне евиденције за сваког лекара на 
основу којих израђује месечне извештаје и 
доставља одговарајућим службама, одгово-
ран је за тачност узетих података из здрав-
ствене књижице свих пацијената којима се 
пружа здравствена заштита, одговоран је 
за редовно фактурисање услуга лицима из 
претходног става и доставља их службама 
рачуноводства, редовно требује материјал 
и стара се да амбуланта у свако доба буде 
снабдевена материјалом као и обресцима 
потребним за рад, по потреби ради на тере-
ну у истуреним амбуланатама, стерилише 
инструменте и апарате са којима се пружа 
терапија, ради и друге послове своје струке 
по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа стоматолошког или зуботехничког 
смера, положен стручни испит и лицен-
ца / решење о упису у комору. Уз пријаву 
на оглас потребно је доставити и: кратку 
биографију са бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; фотокопију 
личне карте (очитане податке са личне кар-
те); оверену фотокопију лиценце/решења о 
упису у комору; фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су диплома или 
уверење издати на девојачко презиме). 

Благајник
у Одељењу за правне и економско 

финансијске послове

Опис послова: врши целокупно благајничко 
пословање по испостављеним налозима, сас-
тавља дневне благајничке извештаје, врши 
све готовинске наплате и исплате преко бла-
гајне, води евиденцију бонова за гориво у 
благајни, стара се о ажурној предаји пазара 
у складу са прописима и друге послове своје 
струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршена средња економска шко-
ла. Уз пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, као 
доказ о испуњености услова потребно је 
доставити и: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; фотокопију лич-
не карте (очитане податке са личне карте); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико је диплома издата на девојачко 
презиме). 

ОСТАЛО: приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави горе наведени документ у захтева-
ном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Кандидати могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о 
избору. Кандидатима који не буду изабрани 

не враћа се поднета документација. Пријава 
зна оглас за радно место представља прис-
танак на обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији”Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на адре-
су: 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 ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине
на одређено време,  
најдуже до 2 године

Опис послова: Самостално пружа меди-
цинску помоћ из домена опште медицине 
лицима која се јаве на преглед. Даје миш-
љење у вези здравственог стања пацијената. 
Учествује у предузимању мера превентивне 
делатности. Одговара за благовремен пријем 
и преглед пацијената. Ради на збрињавању 
хитних стања. Спроводи кућно лечење и 
упућује пацијенте на стационарно лечење. 
Обавља саветодавни рад. Ради на здрав-
ственом васпитању и подизању здравстве-
не културе пацијената. Стара се за уредно 
вођење медицинске документације. Води 
рачуна о потрошњи одн. прописаној тера-
пији. Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом завршен медицински факултет (VII 
степен стручне спреме) и положен стручни 
испит. Уз пријаву треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту и извод из МК рођених (не старије 
од шест месеци) или оверена фотокопија. 
Кандидати који су радили у струци дужни су 
да доставе и оверену фотокопију лиценце. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у гласилу Националне служ-
бе за запошљавање у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће дужни да доставе лекарско уве-
рење, уверење о држављанству и уверење 
надлежног суда да се против њих не води 
кривични поступак. Пријаву са документа-
цијом доставити на горе наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, 
на одређено време замена одсутног 
запосленог, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: спроводи здравствено васпит-
ни рад, обавља општу и специјалну негу у 
рехабилитацији; обавља послове везане за 
личну хигијену и исхрану пацијената; спро-
води прописану терапију и води медицин-
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ску документацију и евиденцију; стара се 
о благовременом присуству пацијената на 
терапији по утврђеном распореду; учествује 
у пратњи пацијента при транспорту у дру-
гу медицинску установу или у другим орга-
низованим одласцима пацијената; обавља и 
друге послове у оквиру своје струке у смен-
ском раду и по налогу главне сестре службе 
или болнице, као и начелника службе или 
дежурног лекара.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завр-
шена средња медицинска школа општег 
или педијатријског смера; положен стручни 
испит; лиценца за рад; радно искуство нај-
мање 6 месеци.

Спремачица
просторија у којим се пружају 

здравствене услуге, на одређено 
време, замена привремено одсутног 
запосленог, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: одржавање хигијене у прос-
торијама болнице: подови, прозори; одр-
жавање хигијене санитарних чворова; – 
уклањање смећа на за то одређено место; 
чишћење дворишта болнице; – ради и дру-
ге послове по налогу главне сестре служ-
бе; одговорна је главној сестри службе и 
болнице.

УСЛОВИ: основно образовање; радно иску-
ство од најмање 6 месеци.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву се подносе фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о радном 
искуству (уговори о раду, волонтерски уго-
вори, потврда послодавца и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које 
се прима, потврда да се против лица не води 
судски поступак као и потврду о неосуђива-
ности. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом достављају 
се на адресу: Специјална болница за цере-
бралну парализу и развојну неурологију, 
Београд, Сокобањска 17а – Правна служба. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Референт за јавне набавке
на одређено време по основу замене,  

до повратка радника са боловања, 
Одсек јавних набавки

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

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

Одељење хематологије

Медицинска сестра – техничар
у хемодијализи, на одређено време  

по основу замене, до повратка радника 
са боловања, Дијализа

Медицинска сестра – техничар
у интензивној нези нивоа 3,  

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

Служба кардиохирургије
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
у интензивној нези нивоа 3,  

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

Одељење педијатријске интензивне 
неге и терапије

Медицинска сестра – техничар
у интензивној нези нивоа 3, на одређено 

време по основу замене, до повратка 
радника са боловања, Одељење 
хируршког интензивног лечења

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педи- 
јатријског или општег смера; положен струч-
ни испит; најмање 6 месеци радног искуства 
на наведеним пословима. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту – за радно место медицинска сестра; 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.). Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или 
способљеност, дужина трајања школовања 
и сл.). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се прима. Пријаве слати 
у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

истека породиљског одсуства

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

Доктор медицине
за рад у Служби за физикалну медицину 

и рехабилитацију, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 
запослене до истека породиљског 

одсуства

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

Доктор медицине
за рад у Служби за 

оториноларингологију,  
на одређено време на 3 месеца  

због повећаног обима посла

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

Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију, на одређено време на  
3 месеца због повећаног обима посла

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

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

за рад у Одељењу биохемије и 
имунохемије у Служби лабораторијске 

дијагностике при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене до истека одсуства са рада 

ради неге дета

УСЛОВИ: средња мед. школа лабораторијс-
ког смера, IV степен, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању

ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко прези-
ме), оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос. Рок за подношење пријава 8 
дана од дана објављивања у огласима у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Оглас објављен и на web сајту Опште 
болнице Крушевац и Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком 
„За оглас” са називом и редним бројем рад-
ног места за које се конкурише искључиво 
поштом а на адресу: Општа болница Кру-
шевац, 37000 Крушевац, Косовска 16. Опис 
послова: према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: IV степен стру-
чне спреме, медицинска сестра, положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да 
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уз пријаву са биографијом доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи; оверен пре-
пис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; потврду издату од стра-
не Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству у струци након положе-
ног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); био-
графију са адресом и контакт телефон. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на адресу: Општа болница Але-
ксинац, 18220 Алексинац, Момчила Попо-
вића 144, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпу-
ном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Дипломирани дефектолог – логопед
на одређено време

УСЛОВИ: стечено високо образовање, VII/1 
степен, минимум 12 месеци рада у струци 
(рад са децом). Као доказ о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: 
Пријаву на конкурс са кратком радном и лич-
ном биографијом (радно искуство), контакт 
телефон; оверену фотокопију дипломе; пре-
поруку / потврду о раду у струци; очитану 
личну карту; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора 
за пријем у радни однос. Ови подаци се не 
могу користити у друге сврхе, њих обрађује 
Кадровска служба Дома здравља. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове који се 
заснивају не старије од 6 месеци; уверење 
суда да се против кандидата не води судски 
поступак, не старије од 6 месеци; уверење 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи, не старије од 6 месе-
ци. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на конкурс доставити писар-
ници Дома здравља Нови Пазар, Генерала 
Живковића 1, са назнаком „За јавни оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 020/311-765. 
Опис послова: према правилнику о органи-
зацији и систематизацији радних места у 
Дому здравља Нови Пазар.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време због  
повећаног обима посла

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и ментал-
не поремећаје коришћењем специјализова-
них метода и техника, кроз примену принци-

па и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора 
ризика за настанак болести, прати здравст-
вено стање становништва на свом подручју 
и осигурава податке за потребе здравстве-
не статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово 
отклањање, спроводи здраствено-васпитне 
активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједни-
ци; ради у превентивним саветовалиштима; 
организује и спроводи прописане системат-
ске, циљане и скрининг прегледе; организује 
и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице; ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести; обавља прегледе и дијаг-
ностику; одређује начин и врсту лечења, пра-
ти ток лечења и усклађује мишљење и пред-
логе за наставак лечења осигураног лица; 
указује хитну медицинску помоћ; упућује 
осигурано лице на амбулантно-специјалис-
тичке прегледе у установи или на секундарни 
и терцијарни ниво; одређује врсту и дужину 
кућног лечења и прати његово спровођење; 
прописује лекове и медицинска средства, 
као и одређене врсте медицинско-технич-
ких помагала; сарађује са Поливалентном 
патронажном службом; спроводи здравстве-
ну заштиту из области менталног здравља; 
учествује у изради и евалуацији плана рада 
у својој служби; води прописану медицинску 
документацију и евиденцију: одређује дужи-
ну привремене спречености за рад због боле-
сти или повреде осигураника; шаље на про-
цену здравственог стању осигураног лица и 
упућује осигурано лице на оцену радне спо-
собности; по потреби иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медици-
не; радно искуство: најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Посебна знања и вештине: рад на рачунару. 
Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, 
Статутом Дома здравља Петровац на Млави 
и осталим општим актима. Уз пријаву под-
нети краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену копију дипломе меди-
цинског факултета или уверења о заврше-
ном медицинском факултету, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, ори-
гинал или оверену копију лиценце и решење 
о упису у лекарску комору, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Ориги-
нали или оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге 
рођених не смеју бити старији од 6 месе-
ци. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време због  
повећаног обима посла

Опис посла: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега 
као последица старења, повређивања, 
болести или других физичких и менталних 
поремећаја, или потенцијалих ризика за 
здравље у складу са праксом и стандарди-
ма савремене неге и о томе води прописану 
медицинску документацију; у тиму са докто-
рима медицине и другима или самостално, 
спроводи превентивне и куративне мере, по 
налогу доктора медицине или доктора меди-
цине специјалисте у установи и на терену, у 
оквиту теренског рада; припрема болесни-
ка за дијагностичко терапијске процедуре и 
припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; спроводи здравствено васпитни рад; 
врши пријем и основну обраду болесника; 
учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање 
ШУК и др.); даје прописану терапију: води 
медицинску евиденцију и документацију; 
спроводи континуирани процес статистич-
ког извештавања: по потреби иде у кућне 
посете; врши пријем и издавање лекова и 
санитетског материјала по одобреним тре-
бовањима; врши стерилизацију материјала 
и инструмената; води све потребне евиден-
ције о лековима и санитетском потрошном 
материјалу у служби.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању медицинске сестре – 
техничара; радно искуство: најмање шест 
месеци радног искуства као медицинска 
сестра техничар. Посебна знања и вештине: 
рад на рачунару. Услови рада: предвиђени 
Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим акти-
ма. Уз пријаву поднети краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену 
копију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, оригинал или 
оверену копију лиценце и решење о упису 
у Комору медицинсих сестара и техничара, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. 
Оригинали или оверене фотокопије уверења 
о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених не смеју бити старији од 6 месе-
ци. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. 

ОСТАЛО: пријаве слати у затвореним ковер-
тама на адресу Дом здравља Петровац на 
Млави, 12300 Петровац на Млави, Моравска 
2, или доставити лично у Правну службу ДЗ 
Петровац на Млави са назнаком „Оглас – за 
пријем у радни однос под редним бројем 1” 
односно „Оглас – за пријем у радни однос 
под редним броје 2”. Непотпуне, неблаговре-
мене и преурањене пријаве неће се узети у 
разматрање. Трајање конкурса 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Спремач / спремачица у 
просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге
на одређено време од три месеца  

због повећаног обима посла

Опис посла: Одржава хигијену просторија 
и опреме у коме се обавља здравствена 
делатност; одржава хигијену у админи-
стративним просторијама, одржава хигије-
ну у заједничким просторијама здравстве-
не установе и околине равствене установе; 
обавља послове прања, пеглања и одржа-
вања одеће, веша и друге робе за потребе 
здравстене установе. Сакупља прљав веш, 
носи и предаје на прање, чист веш прима 
и враћа на одељење – одсек. Опслужује 
болеснике гускама и пере их и дезинфикује. 
По потреби помаже у одржавању личне 
хигијене тешких болесника, и пресвлачењу 
и намештању постељног рубља. У зимским 
месецима чисти снег на свом спрату – тера-
си и испред болнице У ноћној смени обилази 
одељења и остале просторије, обавештава 
дежурно медицинск о захтевима болесника 
или о уоченим неправилностима у болни-
ци. Води рачуна о обезбеђењу болничких 
просторија од пожара, поплава и сл. Одно-
си медицински отпад од места настајања до 
постројења за прераду медицинског отпада. 
На очном одељењу поред описаних задата-
ка обавља и друге послове, чисти и одржа-
ва круг одељења, у зимској сезони стара се 
о грејању. Обавља и друге послове у својој 
струци по налогу главне медицинске сестре 
– техничара болнице. За свој рад одгова-
ра главној медицинској сестри – техничару 
одељења – одсека и главној медицинској 
сестри – техничару здравене установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: I степен стручне спреме, НК 
радник. Као доказ о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи; пријаве 
кандидата које не садрже тражену докумен-
тацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава на 
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Контакт телефон 
018/830-927. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама путем поште на адре-
су Специјална болница за плућне болести 
„Озрен” Сокобања насеље Озрен бб., 18230 
Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за 
спремача” или лично у просторијама Болнице.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Масуричка бб.
тел. 017/825-935

Административно-финансијски 
радник – шеф рачуноводства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, на посло-
вима економске струке, 180 ЕСПБ бодова 
по прописима који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године, односно 
на студијама у трајању до три године, по 
прописима који уређује високо образовање 
до 10.09.2005. године; најмање пет година 
радног искуства на пословима економске 
струке са средњим образовањем; знање 
рада на рачунару. Потребна документација: 
кратка биографија, диплома о стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да није под 
истрагом, уверење да није осуђиван, потвр-
ду о радном искуству. Пријаве са комплет-
ном документацијом о испуњености услова 
огласа се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” НСЗ 
на горе наведену адресу. Контакт телефон: 
017/825-935.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 127

Стручни радник на услузи  
„Помоћ у кући” 

на пројекту „Помоћ у кући за стара 
лица”, на одређено време до повратка 

раднице са трудничког боловања и 
боловања ради неге детета

УСЛОВИ: диплома о завршеном високом 
образовању струке, дипл. социјални рад-
ник, дипл. педагог, дипл. психолог, дипл. 
специјални педагог; знање рада на рачу-
нару; уверење о држављанству; лиценца 
за обављање послова у складу са законом 
којим се уређује социјална заштите и пропи-
сима донетим на основу закона. Пријаву на 
конкурс са кратком биографијом и докумен-
тацијом којом се доказује испуњење усло-
ва за заснивање радног односа доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања на 
горе наведену адресу.

Саобраћај и везе

EXCELLENT CARGO DOO
21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313

Возач
у међународном саобраћају

2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије. 
Пријављивање кандидата на e-mail адресу: 
exccargo@sbb.rs. Рок за пријаву 29.09.2022. 
године.

„MBR TAXI” DOO
21000 Нови Сад, Иве Андрића 27

тел. 064/1186-376

Диспечер у радном центру
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна информатичка обука. Рад 
у сменама, ноћни рад. Јављање кандидата 
на контакт телефон: 064/1186-376.

Индустрија и грађевинарство

PHARMANOVA DOO
11500 Обреновац, Индустријска 8

тел. 063/478-365
e-mail: daroslava.tomic@pharmanova.com

Магационер
на одређено време, пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије, искуство рада 
у складишту фармацеутске или прехрамбене 
делатности је предност, положен испит за 
вожњу виљушкара је предност. Од вас оче-
кујемо следеће: учешће у операцијама прије-
ма робе (идентификација пристигле робе, 
сортирање и складиштење робе на прописа-
но место). Рад на операцијама у складишту 
(манипулација робе на пријему, сортирање 
и складиштење робе на прописано место). 
Издавање робе производњи по требовању, 
као и пријем робе преостале из производње 
по завршетку производње серије производа. 
Припрема робе за дистрибуцију по важећој 
процедури. Учешће у припреми производа за 
потребе комерцијалних акција. Самостално у 
свом раду користи виљушкар. Способности: 
одговорност и поузданост, оријентисаност 
ка остваривању циљева и поштовању роко-
ва, иницијатива и проактивност, самосталан 
и тимски рад, нудимо: уговор на одређе-
но време, с могућношћу заснивања радног 
односа на неодређено време, рад у две сме-
не, обезбеђена комплетна опрема за рад у 
безбедном окружењу, редовне обуке запос-
лених и могућност напредовања. 

Оператер у производњи
на одређено време, пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спре-
ме, пожељно машинске и медицинске струке 
(фармацеутски техничар); минимум 1 година 
искуства у фармацеутској или сродним про-
изводним индустријама. Од вас очекујемо 
следеће: израда течних, чврстих и получ-
врстих препарата, самосталан рад и одр-
жавање машина, вођење евиденције о раду 
машина, провера идентитета, исправности 
и количине примљеног улазног материјала, 
учешће у мерењу и у међупроцесној контро-
ли, одржавање хигијене опреме, хигијене 
погона, попуњавање производне докумен-
тације, комуникација са службама за одржа-
вање опреме у вези техничке исправности 
опреме, спровођење мера заштите на раду, 
противпожарне заштите, ХАЦЦП захтева и 
ГМП смерница. Способности: одговорност и 
поузданост, оријентисаност ка остваривању 
циљева и поштовању рокова, иницијатива и 
проактивност, самосталан и тимски рад. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих Посао се не чека, 
посао се тражи
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Нудимо: уговор на одређено време, с 
могућношћу заснивања радног односа на 
неодређено време, редовне обуке запослених 
и могућност напредовања, организован пре-
воз запослених на релацији Београд – Обено-
вац, обезбеђена комплетна опрема за рад у 
безбедном окружењу, фиксно радно време у 
једној смени, редовна исплата зарада. 

ОСТАЛО: напомена: уколико сте увере-
ни да ваше квалификације и ваш профил 
одговарају захтевима послова, молимо вас 
пошаљите вашу биографију. Процес селек-
ције у компанији Pharmanova је у складу са 
професионалним стандардима и сви канди-
дати ће имати равноправан третман. Биће 
контактирани само кандидати који уђу у ужи 
избор. Биографије кандидата биће обрађи-
ване искључиво у сврху регрутације и селек-
ције у овом конкурсу. Подаци кандидата се 
у процесу селекције и регрутације обрађују 
у складу са Законом о заштити података о 
личности. За више информација посетите 
следећи линк: https://pharmanova.rs/zastita-
podataka-o-licnosti/ Лице за контакт: Дарос-
лава Томић тел. 063/478-365.

БИМАЛ СУНЦЕ ДОО СОМБОР
25000 Сомбор, Стапарски пут бб.

тел. 064/8421-050
e-mail: draga.simic@bimal-group.com

Електричар
на одређено време

УСЛОВИ: III; IV степен стручне спреме; 1 
година радног искуства на истим или слич-
ним пословима; возачка дозвола Б кате-
горија. Рад у сменама; радно место са 
повећаним ризиком; за свој рад одговара 
електро инжењеру у Одељењу сервиса и 
шефу Одељења сервиса и енергана. Слање 
пријава за посао имејлом. Рок за пријаву је 
15 дана од објављивања у огласа у публика-
цији „Послови”.

ТОДОРОВИЋ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: office@todorovicdoo.com

тел. 034/335-851

Бравар монтер
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није 
неопходно. Предвиђен пробни рад два месе-
ца. Начин конкурисања: контакт телефон: 
034/335-851, звати у периоду од 08 до 14 
часова или проследити ЦВ на имејл адре-
су: office@todorovicdoo.com, најкасније до 
15.09.2022.

„PET CLASS” DOO
21000 Нови Сад, Корнелија Станковића 39

Оператер на машини за паковање  
и производњу кеса

место рада Футог
4 извршиоца

УСЛОВИ: лице са завршеним IV степеном 
стручне спреме, возачка дозвола Б катего-
рије. Рад у сменама, ноћни рад. Пријављи-
вање кандидата на e-mail адресу: tehnolog@
petclass.rs. Јављање кандидата на телефон: 
063/1683-002. Рок за пријаву 29.09.2022. 
године.

LEONI WIRING SYSTEMS 
SOUTHEAST 

18000 Ниш, село Малошиште 
тел. 018/4157-118

Радник у производњи
50 извршилаца

УСЛОВИ: потребни радници на производним 
процесима од I–IV степена стручне спреме, без 
обзира на занимање и радно искуство. Рад у 
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз аутобу-
сима из Лесковца. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на контакт телефон 018/4157-
101, 018/4157-118, или своју радну биогра-
фију достављају на e-mail адресу: miljana.
jovanovic@leoni.com. Рок за пријаву 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

TOYO TIRE SERBIA DOO
22320 Инђија, Индустријска 3, 5

e-mail: posao@toyotires.rs

Механичар
20 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
машинске струке; пожељно радно искуство 
у гумарској индустрији.

Електричар
20 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
електро струке; пожељно радно искуство у 
гумарској индустрији.

Оператер завршне контроле
30 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
техничке струке; пожељно радно искуство у 
гумарској индустрији.

Оператер у производњи
70 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
без обзира на струку; пожељно радно иску-
ство у гумарској индустрији. 

ОСТАЛО: слање пријава на имејл: posao@
toyotires.rs. Рок за пријаву је 30.11.2022.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

1. Руководилац Радионичког 
одржавања

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
4 године – занимање авиомеханичар; EASA 
PART – 66 дозвола за одржавање ваздухо-
плова Б1 или Б2; радно искуство три године 
на пословима одржавања ваздухоплова.

2. Овлашћено особље за одржавање 
– Б1/Б2 техничар

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
4 године – занимање авиомеханичар; EASA 
PART – 66 дозвола за одржавање ваздухо-
плова Б1 или Б2; радно искуство три године 
на пословима одржавања ваздухоплова.

3. Шеф Одсека за докуменцију и 
аналитику EASA PART FCL

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, односно 
специјалистичке академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године по 
пропису који је уређивао високо образовање 
пре 10.09.2005. године; врста образовања 
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из поља друштвенохуманистичких наука; 
познавање рада на персоналном рачунару.

ОСТАЛО: услови за пријем у радни однос за 
сва радна места: 1) одговарајуће образо-
вање, 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 
3) да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови за пријем у радни однос 
за сва радна места доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из 
тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију из тачке 1), 3), 4) и 5) и оста-
ле доказе, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају Ваздухоплов-
ној академији. Рок за подношење пријава 
са потребном документацијом је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријав-
ни формулар достављају се следећи дока-
зи: диплома о стеченом образовању; доказ 
из казнене евиденције од Министарства 
унутрашњих послова да лице 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, 
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 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(да није старији од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (да није 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; доказ је диплома о сте-
ченом одговарајућем високом образовању, 
односно средњем образовању на српском 
језику; потврду одговарајуће високошкол-
ске установе, односно средњошколске уста-
нове обавезни су да доставе само кандидати 
који одговарајуће високо, односно средње 
образовање нису стекли на српском језику; 
биографски подаци (CV); доказ о EASA PART 
– 66 дозволи за одржавање ваздухоплова 
Б1 или Б2 (за радна места под тачком 1 и 
2); доказ о радном искуству од три годи-
не на пословима одржавања ваздухоплова 
(за радна места под тачком 1 и 2); доказ 
о познавању рада на персоналном рачуна-
ру од овлашћеног тела (за радно место под 

тачком 3). Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (да није старије од 
6 месеци) изабрани кандидат ће достави-
ти пре закључења уговора о раду. Докази 
се достављају у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати разматрање. Пријавa са потребном 
документацијом доставља се на адресу: 
Ваздухопловна академија, 11158 Београд, 
Булевар војводе Бојовића бр. 2, са назна-
ком „Конкурс за радно место ____ (навести 
радно место за које се конкурише)”, препо-
рученом поштом или непосредно у секрета-
ријат Ваздухопловне академије сваког рад-
ног дана од 11.00 до 16.00 часова. Кандидат 
који је учествовао у изборном поступку има 
право да, под надзором овлашћеног лица 
секретарa установе, прегледа сву конкур-
сну документацију, у складу са законом. 
Телефон за информације: секретар Мирја-
на Лазаревић 011/2182-956, 066/8477-320, 
e-mail: sekretar@vakademija.edu.rs, info@
vakademija.edu.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Војводе Степе 305

Дактилограф

УСЛОВИ: средња стручна спрема, позна-
вање рада на рачунару. Уз пријаву са 
биографским подацима кандидати треба 
да приложе: фотокопију извода из матич-
не књиге рођених, фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, oчитану 
личну карту – оригинале на увид. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана по истеку 
рока за подношење пријава. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛ-
ТЕТ, Служби за опште послове – пријава на 
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Студентски трг 12-16

тел. 011/2184-330

Стручно-технички сарадник за рад  
у лабораторијама или центрима  

– хемијски техничар
на одређено време од 1 године, 

обавезан пробни рад

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
4 године, хемијског или сличног смера; рад-
но искуство у лабораторији је пожељно, али 
не и неопходно. Пријаве на оглас са кратком 
биографијом и доказима о испуњености 
услова (диплома о одговарајућем средњем 
образовању, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству), достављају 
се поштом на горе наведену адресу или 
електронском поштом на адресу: office@
chem.bg.ac.rs, у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Београд, Немањина 6

Редовни професор за ужу научну 
област Пољопривредна техника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Редовни професор за ужу научну 
област Опште воћарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Редовни професор за ужу 
научну област Eтномологија и 

пољопривредна зоологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су Законом о 
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високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент, организација 

и економика производње 
пословних система пољопривреде и 

прехрамбене индустрије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Ванредни професор за ужу  
научну област Пестициди

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 

поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањина 6. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Конкурс је отворен 15 
дана.

Ванредни професор за ужу  
научну област Хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Ванредни професор за ужу научну 
област Стручни језик, предмет 

енглески језик

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзи-
тета у БеоградуПравилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-

реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент, организација 

и економика производње 
пословних система пољопривреде и 

прехрамбене индустрије

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Доцент за ужу научну област 
Генетика и оплемењивање биљака

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Доцент за ужу научну област 
Етномологија и пољопривредна 

зоологија

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
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начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област фитопатологија

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од шест месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду – Земуну, Немањи-
на 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен  
15 дана.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Математика и информатика

УСЛОВИ: Студент мастер академских сту-
дија или специјалистичких студија, који је 
студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду, Правилником 
о мимималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријуми за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања 
и заснивања радног односа наставника и 
начину и поступку избора у звања и засни-
вања радног односа сарадника и Статутом 
факултета у складу са којима ће бити извр-

шен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом (документа у 
оригиналу или овереном препису и не ста-
рија од шест месеци) достављају се на адре-
су: Пољопривредни факултет у Београду 
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурс је отворен 15 дана.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„КОЛУБАРА”
11550 Лазаревац 

Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Наставник предмета из области 
машинства и обраде метала

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена 
стручне спреме и врсте образовања према 
Правилнику о степену и врести образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у под-
ручју рада машинство и обрада метала и 
Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова у Техничкој школи „Колубара” 
у Лазаревцу кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене чл. 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће 
образовање; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену спососбност за рад са децом 
и ученицима; 3. извршена психолошка про-
цена спососбности за рад са децом и уче-
ницима; 4. имају држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се оставарује образовно-васпитни 
рад; 6. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну докуматна-
цију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, кандидати 
достављају следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђио-
ваности и непостојању дискриминаторног 
понашања – уверење из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање 
стакли на тим језицима. Рок за пријаву је 8 

дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говаремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад се децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве доставити лично или 
путем поште на адресу школе.

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ – 

SOPOT HILL“
Београд – Сопот

Наставник музичке културе
на oдређено време са непуним  

радним временом

УСЛОВИ: факултет музичке уметности, мас-
тер академске студије; рад на рачунару оба-
везан; обавезан енглески језик: читање – 
виши средњи (В2); писање – виши средњи 
(В2); говор – виши средњи (В2); радно иску-
ство – више од 1 године; пожељно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије и да је 
особа активни возач. Кандидат мора да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Заинтересова-
ни кандидати могу се јавити путем телефона 
063/404-304 или путем e-mail адресе office@
sopothill.edu.rs

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању редовног 
професора за ужу уметничку  

област Вајарство

УСЛОВИ: прописани Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аут. тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом 
Универзитета уметности у Београду, Стату-
том Факултета, Правилником о јединстве-
ним минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета уметности у Бео-
граду и другим правним актима Универзи-
тета уметности и Факултета. Кандидати уз 
пријаву прилажу оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеним мастер ака-
демским студијама из одговарајуће области, 
одн. основним академским студијама пре-
ма раније важећим прописима и попуњен 
образац 2, који се може преузети са сајта 
Факултета. Кандидати су дужни да на рас-
писани конкурс поднесу пет оригиналних 
радова из области Вајарства, портфолио, 
мапу цртежа и ЦД са предатим радовима. 
Пријаве се подносе Факултету, Париска 16, 
а радови у Булевару војводе Путника 68, у 
времену од 10-13 сати у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације 
на тел. 011/2181-214.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Доцент за ужу научну област 
Хунгарологија, предмет Мађарски 

језик и књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду, Правил-
ником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Стату-
том Филолошког факултета Универзитета у 
Београду. Кандидати подносе и потписану 
Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са 
сајта Универзитета у Београду http: //bg.ac.
rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php). Кандидати 
подносе потписану пријаву са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе одговарајуће 
дисциплине стечене у земљи или решење 
о признавању стране високошколске испра-
ве о одговарајућој стручној спреми, списак 
радова и радове, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству на наве-
дену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Самостални стручнотехнички 
сарадник за правне послове
Стручне службе, на одређено  
време до повратка раднице  

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена, правни факултет.

Самостални стручнотехнички 
сарадник за студије и студентска 

питања или вишег стручнотехничког 
сарадника за студија и студентска 

питања
Стручне службе, на одређено време  

до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена или високо образовање на 
студијама првог степена.

Виши лабораторијски техничар
Институт за медицинску и клиничку 

биохемију, на одређено време  
до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: високо образовање медицинске 
струке на основним студијама првог степена, 
стручни испит, лиценца и искуство на овим 
пословима.

Лабораторијски техничар
Институт за патологију, на одређено 

време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање – медицинска 
школа, лабораторијског смера, стручни испит, 
лиценца и искуство на овим пословима.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети биографију 
и копије докумената као доказ о испуње-
ности услова. Пријаве се подносе писарници 
Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА ЛАЗИЋ”

11406 Влашка, Краља Александра I број 103
тел. 011/8201-378

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 10/19) и усло-
ве прописане Правилником министарства 
просвете о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидати достављају следећу доку-
ментацију: 1. одшатмпан попуњен пријемни 
формулар (који могу преузети са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те), 2. кратку биографију, 3. оверену копију 
дипломе о одговарајућем образовању, 4. 
оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), 5. потврду о неосуђиваности 
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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 
8 дана, од дана објаве конкурса, на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ”

11000 Београд, Господар Јевремова 18
e-mail: kadrovi@pudecijidani.rs

Возач – транспортни радник
на одређено време

УСЛОВИ: минимум II степен стручне спре-
ме; 1 година радног искуства на наведеним 
пословима (врши дистрибуцију хране, цело-
купни транспорт робе, опреме и потрошног 
материјала за потребе установе); возачка 
дозвола Б и Ц категорије. Заинтересовани 
кандидати терба да пошаљу ЦВ на наведену 
e-mail адресу. Оглас је отворен до попуне.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

1. Самостални стручнотехнички 
сарадник за студије  

и студентска питања – руководилац  
Студентске службе

УСЛОВИ: високо образовање; на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, односно спе-
цијалистичке академске студије) по пропи-
су који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање пре 10.09.2005. године; врста обра-
зовања из поља друштвенохуманистичких 
наука. Додатна знања: познавање рада на 
рачунару.

2. Виши стручнотехнички сарадник 
за студије и студентска питања

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
4 године или IV степен стручне спреме, еко-
номске струке; радно искуство на сличним 
пословима у трајању од најмање 5 година. 
Додатна знања: познавање рада на рачу-
нару.

ОСТАЛО: 1) одговарајуће образовање; 2) 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад; 3) неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије. Услови за пријем у радни 
однос доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из тачке 1), 3) и 4), 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати достављају пријаву 
на конкурс и потребну документацију из 
тачке 1), 3) и 4) и доказе о познавању рада 
на рачунару и радном искуству, заједно са 
пријавом достављају Високој школи струков-
них студија Ваздухопловној академији. Рок 
за подношење пријаве са потребном доку-
ментацијом је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву на конкурс достављају 
се следећи докази: диплома о стеченом 
одговарајућем образовању или уверење уко-
лико није издата диплома; доказ из казнене 
евиденције од Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (да није 
старији од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (да није старије од 6 
месеци); биографске податке (CV); доказ о 
промени презимена (извод из матичне књи-
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ге венчаних) уколико је неки од претходно 
наведених доказа издат на друго презиме 
(да није старији од 6 месеци); доказ о рад-
ном искуству (за радно место виши стручно-
технички сарадник за студије и студентска 
питања); доказ о познавању рада на рачуна-
ру (за оба радна места). Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад (да није старије од 6 месеци) 
изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се достављају 
у оригиналу или фотокопији овереној код 
јавног бележника. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у даље раз-
матрање. Пријавa са потребном документа-
цијом доставља се у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за Самосталног стручно-
техничког сарадника за студије и студентска 
питања – руководилац студентске службе” 
или „Конкурс за вишег стручнотехничког 
сарадника за студије и студентска питања”, 
на адресу: Висока школа струковних студија 
Ваздухопловна академија, 11158 Београд, 
Булевар војводе Бојовића 2 препорученом 
поштом или непосредно у секретаријат сва-
ког радног дана од 11.00 до 15.00 часова. 
Телефон за информације: секретар Жељко 
Бјеливук 011/2182-956.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Хидрауличне машине и енергетски 
системи

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме – научни степен док-
тора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), Статутом Универзитета у Београ-
ду и Статутом Машинског факултета.

2) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Теорија механизама и машина и 

Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме – научни степен док-
тора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), Статутом Универзитета у Београ-
ду и Статутом Машинског факултета.

3) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Мотори
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме – научни степен док-
тора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), Статутом Универзитета у Београ-
ду и Статутом Машинског факултета.

4) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Механика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, 
VII/1 степен стручне спреме и други усло-
ви утврђени Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Београду и Стату-
том Машинског факултета.

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс (у три примерка), доставити у писа-
ној форми (у једном примерку): биографију, 
оверене копије диплома стечених у земљи 
или решења о признавању страних висо-
кошколских исправа о одговарајућој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, спи-
сак радова и сепарате објављених радова 
и својеручно потписану изјаву о изворнос-
ти која је у електронском облику доступна 
на линку: http: //www.mas.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-
obrazac5.doc. Биографију и списак радова 
доставити и у електронском запису. Пријаве 
доставити на адресу: Машински факултет, 
Краљице Марије бр. 16, 11120 Београд 35, 
соба 121, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурсa.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

11000 Београд, Војислава Илића 88
тел. 011/2632-183

Помоћни наставник / лаборант 
школе

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: а) завр-
шена средња хемијска школа: техничар 
за полимере, техничар за заштиту живот-
не средине, техничар хемијско-технолош-
ке струке, хемијско-технолошки техничар, 
хемијски аналитичар – хемијски лаборант; 
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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја кан-
дидати достављају и потребну документа-
цију наведену у условима. Доказ о испуње-
ности услова из става а), в), г) и д) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва б) прибавља се пре закључења уговора 

о раду. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне и пријаве уз које 
нису приложени докази који се траже кон-
курсом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Пријаве за конкурс доставити на адресу: 
Техничка школа за дизајн коже, 11000 Бео-
град, Војислава Илића 88, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, са назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Биофизика у медицини

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физич-
ки факултет, општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању и 
Правилником о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија

2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Патологија

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Епидемиологија

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Неурологија

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија) 

2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
– васкуларна хирургија) 

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Медицина и друштво
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хигијена са медицинском 
екологијом

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Патологија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (урологија) 
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање  
доцента за ужу научну област 

Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање  
доцента за ужу научну област 

Социјална медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Радиологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Психијатрија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија) 
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (реуматологија) 
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (гастроентерологија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
– кардиохирургија) 

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
– васкуларна хирургија) 

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
– онкологија) 

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (неурохирургија) 
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, меди-
цински факултет; општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Биофизика у 

медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физич-
ки факултет; општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању и 
Правилником о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хемија у 

медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
хемијски факултет; општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образо-
вању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хемија у 

медицини
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
хемијски факултет; општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образо-
вању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Анатомија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Патологија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Судска медицина

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Статистика и информатика у 

медицини
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, меди-
цински факултет; општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који 
конкуришу за клиничке наставне предмете 

подносе доказ о радном односу на клиници 
која је наставна база Медицинског факулте-
та у Београду. Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса (у складу са 
Правилником о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду) подносе се 
Писарници Факултета, на наведену адресу 
(тел. 3636-320, 3636-321) у року од 15 дана 
од објављивања конкурса.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

11070 Нови Београд 
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

у Одсеку Висока хотелијерска школа, на 
одређено време до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним сту-
дијама по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, позна-
вање рада на рачунару, најмање 3 године 
радног искуства. Остали услови су утврђени 
Законом о раду, Законом о високом образо-
вању, Статутом Академије струковних сту-
дија Београд и Правилником о организацији 
и ситематизацији послова запослених у Ака-
демији струковних студија Београд у складу 
са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс, као 
доказ о испуњавању услова, подноси се: 
кратка биографија, диплома о стеченом 
одговарајућем образовању (копија оверена 
код јавног бележника), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса), уверење надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом (не старије од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса).

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА 
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 011/8720-049

Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да у складу са 
чланом 139 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) има сертификат Минис-
тарства просвете и науке за педагошког 
асистента; диплому или оверену копију 
дипломе васпитно-образовне струке зани-
мања васпитач; општу здравствену способ-
ност – лекарско уверење подноси само иза-
брани кандидат; држављанство Републике 
Србије (не старије од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених; уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
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казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Тестирање кандидата у 
погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима организује 
школа код Националне службе за запошља-
вање, по истеку рока за пријављивање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотупуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код сектретара 
школе, на број 011/8720-049.

ОШ „ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”
Београд – Раковица

Омладинско шеталиште 10

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 
1 и став 2 чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19.) и да испуњава посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандида-
ти за сва радна места дужни су да испуња-
вају посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: 1. да има одговарајуће 
образовање (оригинал диплома или ове-
рена копија) 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима, 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда 
не сме бити старија од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); 4. да против кандида-
та није покренут кривични поступак нити 
истрага пред судом (уверење не сме бити 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); 5. да има држављанство Републике 
Србије (уверење не сме бити старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); 6. да 
зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати 

који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Доказ о здравственој 
способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом и кратком биографијом достављају 
установи. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се упућују на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или 
слати на адресу: ОШ „Владимир Роловић”, 
Београд, Омладинско шеталиште 10. Све 
информације се могу добити на 2332-882 у 
времену од 09-14 часова.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ”
11070 Нови Београд 

Војвођанска 62
тел. 011/30174-79

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Професор разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ – мас-
тер, пеофесор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Кандидат треба 
да испуњава све услове за пријем у радни 
однос из чл. 139 ст. 1, чл. 140, чл. 141 ст. 
6, чл. 142 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата врши се 
претходна провера психолошке процене 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, на 
коју се упућују кандидати који су изабрани 
у ужи избор. Након пријема резултата прет-
ходне провере психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима кандидати који 
испуњавају услов за пријем у радни однос 
одржавају час у установи пред посебном 
комисијом. Пријава на конкурс врши се на 
пријавном формулару који је доступан на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја РСрбије. Уз пријавни формулар, уред-
но попуњен, потписан и одштампан, који је 
обавезан саставни део документације која 
се подноси, обавезно се подносе и следећи 
докази да би се пријава сматрала потпуном: 
доказ о одговарајућем образовању – дипло-
ма одговарајућег степена и врсте образо-
вања (лица са звањем мастер достављају 
и диплому основних академских студија) – 
оверена фотокопија, доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 

полагање испита за лиценцу, односно доказ 
о положеном испиту из психологије и педа-
гогије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу – 
оверена фотокопија, доказ да није осуђи-
ван 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других дебара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
– оригинал уверење из надлежног МУП-а не 
старије од 6 месеци, уверење о држављан-
ству – не старије од 6 месеци – оверена 
фотокопија, извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холо-
грамом – оверена фотокопија, за лица која 
нису стекла образовање на српском језику 
доказ о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе – оверена фотокопија, биографију. 
Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Пријава која не садржи уредно попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РСрбије сматраће се 
непотпуном. Доказ да кандидат има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима – лекарско 
уверење, подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Решење о избору кандидата доно-
си се у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни форму-
лар са биографијом и конкурсом траженим 
доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити лично или поштом на наведену 
адресу са назнаком „За конкурс за радни 
однос”. Достављени подаци обрађиваће се, 
у складу са Законом о заштити података о 
личности, у сврху обраде података у конкур-
сном поступку.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Спремачица
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутне запослене

Биографију слати искључиво на меил адре-
су konkurs@boskovic.edu.rs у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, а кандидати 
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити 
осталу потребну документацију.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ”
11253 Сремчица – Београд

Томаса Едисона 3
тел. 011/2526-400

e-mail: skoladr@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време од 1 године,  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ. да кандидат има одговарајуће 
образовање сходно одердбама члана 8 Пра-
вилника о педагошком асистенту и андра-
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гошком асистенту („Службени гласник РС”, 
број 87/2019) и да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
обрзовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) Уз пријаву 
доставити; краћу биографију, доказ о струч-
ној спреми – оверену фотокопију дипломе, 
држављанство РС (оригинал или оверене 
фотокопија, извод из матичне књиге ррође-
них (оригинал или оверена фотокопија, 
потвру – уверење о знању српског језика) 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику и уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена 
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања. Кандидати у складу 
са чланом 154 став 2 Закона попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
адреси Министарства просвете, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 
Доказ о испуњењу услова здравствене и 
психифизичке способности – лекарско уве-
рење доставља се пре закључења уговора 
о раду. Пре доношења решења о избору, 
кандидати који испуњавају услове конкурса 
биће упућени на психилошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, који 
врши Национална служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говреме пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд 

Генерала Михајла Недељковића 153б

Медицинска сестра  
– васпитач

УСЛОВИ: стечено средње образовање у 
трајању од 4 године – медицинска сестра 
васпитач оспособљена за рад са децом 
узраста од 6 месеци до 2 године, са децом 
од 2 до 3 године, лице које има средње 
образовање (медицинска сестра – васпитач) 
или лице које има одговарајуће више обра-
зовање односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије) на којима је оспособљено 
за рад са децом јасленог узраста – васпи-
тач, пожељно положен испит за лиценцу по 
прописима из области образовања. У радни 
однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 Зако-
на, да има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Педагошки асистент 
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка  
у образовању, на одређено време,  

до краја школске 2022/2023. године,  
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава усло-
ве утврђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) – даље: Закон; 
и Правилником о педагошком и андрагош-
ком асистенту („Службени гласник РС”, број 
87/2019) – даље: Правилник; односно да: 
1) има одговарајуће образовање, односно 
да има средње образовање у четворого-
дишњем трајању; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
6) зна ромски језик; 7) има савладан про-
грам обуке у складу са Правилником. Кан-
дидат који нема савладан програм обуке у 
складу са Правилником, дужан је да достави 
доказ о савладаном одговарајућем програму 
обуке у року од шест месеци од дана прије-
ма у радни однос. У складу са Правилником, 
лице које има савладан програм обуке за 
педагошког асистента према Правилнику 
о програму обуке за педагошког асистен-
та („Службени гласник РС”, број 11/10) или 
модуларни Програм обуке за педагошког 
асистента из 2016. године, сматра се да има 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента за децу и ученике ромске национал-
ности којима је потребна додатна подрш-
ка у образовању. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи, у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат 
треба да достави следећу документацију: 
доказ о држављанству Републике Србије 
– оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци у 

односу на дан истека конкурса); оригинал, 
оверен препис или оверену копију сведо-
чанства о завршеном средњем образовању 
у четворогодишњем трајању; доказ, из каз-
нене евиденције МУП Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које му је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 сао-
браћаја 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 (не 
старији од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); доказ о 
знању ромског језика (потврду, уверење 
факултета или др.); доказ о савладаном про-
граму обуке за педагошког асистента (кан-
дидат који нема савладан програм обуке у 
складу са Правилником, дужан је да достави 
доказ о савладаном одговарајућем програму 
обуке у року од шест месеци од дана пријема 
у радни однос); радну биографију – пожељ-
но. Доказ о испуњености услова из члана 
139 став 1 тачка 2) Закона да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се могу 
предати поштом или непосредно на адре-
су школе. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Уз 
пријавни формулар и потребну документа-
цију кандидат доставља и податке о адре-
си пребивалишта и броју телефона на који 
може бити контактиран. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене лис-
те. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на телефон 
019/542-735 или путем електронске поште 
на адресу: осbрankо.ng@gmail.cоm
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб.
тел. 019/542-737

Педагошки асистент 
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка  
у образовању, на одређено време,  

до краја школске 2022/2023. године,  
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава 
услове утврђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) – даље: 
Закон;, односно да: има одговарајуће обра-
зовање односно да има има средње образо-
вање у четворогодишњем трајању; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђи-
ван 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да зна ромски језик; да има сав-
ладан програм обуке у складу са Правил-
ником. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те науке и технолошког развоја Републике 
Србије, и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави сле-
дећу документацију: доказ о држављанству 
Републике Србије – оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкур-
са); оригинал, оверен препис или оверену 
копију сведочанства о завршеном средњем 
образовању у четворогодишњем трајању; 
доказ, из казнене евиденције МУП Републике 
Србије, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не 
старији од 6 месеци у односу на дан исте-

ка конкурса); доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); доказ о 
знању ромског језика (потврду, уверење 
факултета или др.); доказ о савладаном про-
граму обуке за педагошког асистента (кан-
дидат који нема савладан програм обуке у 
складу са Правилником, дужан је да доста-
ви доказ о савладаном одговарајућем про-
граму обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос); радну биографију 
– пожељно. Доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тачка 2) Закона да канди-
дат има има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду.

Наставник предметне наставе – 
немачки језик

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава 
услове утврђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”број 88/2017, 27/2018 – др. 
Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) (даље: 
Закон), односно да: има одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 Закона, стече-
но 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) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дат који је сходно члану 140 став 1 тачка 1) 
подтачка (2) Закона стекао образовање на 
студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та. Кандидат треба да испуњава и услове 
у погледу степена и врсте образовања за 
наставника предметне наставе – немачки 
језик, прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), и то: 
професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; професор 
немачког језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 

предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност). Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завр-
шене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама / 
програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Немачки језик и књижевност; Немач-
ки језик. Кандидат треба и: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи, у року од 
осам дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријавни формулар кандидат треба 
да достави следећу документацију: доказ о 
држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверену копију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); оригинал, оверен пре-
пис или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању (канди-
дат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена сходно члану 140 
став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона, дос-
тавља оригинал, оверен препис или оверену 
копију дипломе другог степена и оригинал, 
оверен препис или оверену копију дипломе 
студија првог степена); доказ, из казнене 
евиденције МУП Републике Србије, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса); доказ о 
знању српског језика (осим кан¬дидата који 
су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); радну биографију – пожељно. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 2) Закона да кандидат има има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
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могу предати поштом или непосредно на 
адресушколе. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Уз пријавни формулар и потребну докумен-
тацију кандидат доставља и податке о адре-
си пребивалишта и броју телефона на који 
може бити контактиран. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати се у року 
од осам дана упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из претходног 
става, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе. Додат-
не информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на телефон 019/542-
737 или путем електронске поште на адресу 
osvera.r@gmail.com

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Педагошки асистент 
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка  
у образовању, на одређено време,  

до краја школске 2022/2023. године,  
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава 
услове утврђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) (даље: 
Закон), односно да: има одговарајуће обра-
зовање односно да има има средње образо-
вање у четворогодишњем трајању; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђи-
ван 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик на коме се остварује образов-

но-васпитни рад; зна ромски језик; да има 
савладан програм обуке у складу са Правил-
ником. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те науке и технолошког развоја Републике 
Србије, и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави сле-
дећу документацију: доказ о држављанству 
Републике Србије – оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкур-
са); оригинал, оверен препис или оверену 
копију сведочанства о завршеном средњем 
образовању у четворогодишњем трајању; 
доказ, из казнене евиденције МУП Републике 
Србије, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не 
старији од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); доказ о знању српског језика 
(осим кан¬дидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); доказ о 
знању ромског језика (потврду, уверење 
факултета или др.); доказ о савладаном про-
граму обуке за педагошког асистента (кан-
дидат који нема савладан програм обуке у 
складу са Правилником, дужан је да доста-
ви доказ о савладаном одговарајућем про-
граму обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос); радну биографију 
– пожељно. Доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тачка 2) Закона да канди-
дат има има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе  
– немачки језик

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава усло-
ве утврђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) (даље: Закон), 
односно да: има одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 Закона, стечено на: 
1) студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат који 
је сходно члану 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(2) Закона стекао образовање на студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат треба 
да испуњава и услове у погледу степена и 
врсте образовања за наставника предметне 
наставе – немачки језик, прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), 
и то: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност; профе-
сор немачког језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Немачки језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижев-
ност). Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене 
основне академске студије из области пред-
мета, односно на студијским групама / про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик. 
Кандидат треба и: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицимада није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког 
развоја Републике Србије, и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, у року 
од осам дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријавни формулар кандидат треба 
да достави следећу документацију: доказ о 
држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); оригинал, оверен препис или 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (кандидат који 
има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена сходно члану 140 став 
1 тачка 1) подтачка (2) Закона, доставља 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1004 | 07.09.2022.44

оригинал, оверен препис или оверену копију 
дипломе другог степена и оригинал, оверен 
препис или оверену копију дипломе студија 
првог степена); доказ, из казнене евиден-
ције МУП Републике Србије, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које му је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старији од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса); доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); радну биографију – пожељно. Доказ 
о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 2) Закона да кандидат има има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се могу предати поштом или непо-
средно на адресу школе. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Уз пријавни формулар 
и потребну документацију кандидат дос-
тавља и податке о адреси пребивалишта и 
броју телефона на који може бити контакти-
ран. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати из претходног става се 
у року од осам дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене лис-
те. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на телефон 
019/542-374 или путем електронске поште 
на адресу osvuknegotin@gmail.com

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник предметне наставе из 
предмета органска хемија

са 10% радног времена, на одређено 
време, преко 60 дана, ради замене 

запослене, која је изабрана за вршиоца 
дужности директора Техничке школе до 

њеног повратка на рад са функције

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани 
хемичар; дипломирани физико-хемичар; 
дипломирани инжењер хемије – аналитички 
смер; дипломирани инжењер хемије – био-
органски смер; дипломирани хемичар опште 
хемије; дипломирани хемичар за истра-
живање и развој; дипломирани хемичар – 
смер хемијско инжењерство; дипломирани 
хемичар – професор хемије; дипломирани 
хемичар мастер; дипломирани професор 
хемије – мастер; мастер хемичар; мастер 
професор хемије; мастер физико-хемичар; 
мастер инжењер технологије; дипломира-
ни инжењер хемијске технологије, биохе-
мијски одсек, фармацеутско-козметички 
смер; професор физичке хемије; дипломи-
рани инжењер технологије; дипломирани 
инжењер технолог; дипломирани инжењер 
технологије и биохемијског инжењерства; 
дипломирани хемичар – биохемија; профе-
сор биологије – хемије; дипломирани профе-
сор биологије – хемије – мастер.

Наставник предметне наставе 
из предмета технологија 

фармацеутских производа
са 42,10% радног времена, на одређено 

време, преко 60 дана, ради замене 
запослене, која је изабрана за вршиоца 
дужности директора Техничке школе до 

њеног повратка на рад са функције

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије 
за хемијско-прерађивачко и фармацеутско 
инжењерство; дипломирани инжењер фар-
мацеутске технологије; дипломирани фарма-
цеут; дипломирани инжењер технолог, одсек 
органска хемијска технологија и полимерно 
инжењерство; дипломирани инжењер тех-
нологије за фармацеутско инжењерство; 
дипломирани инжењер органске хемијске 
технологије и полимерног инжењерства; 
дипломирани инжењер технологије, сви 
одсеци и смерови осим неорганско-техно-
лошког одсека, текстилног одсека и одсека 
за графичко инжењерство; дипломирани 
инжењер технолог, сви одсеци осим неор-
ганско-технолошког одсека, текстилног 
одсека и одсека за графичко инжењерство; 
дипломирани инжењер технологије хемијског 
и биохемијског инжењерства; дипломирани 
инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; дипломирани инжењер хемијске техно-
логије, биохемијси одсек, фармацеутско-ко-
зметички смер; магистар фармације; мастер 
инжењер технологије, завршене основне и 
мастер академске студије у области фарма-
цеутских наука, односно изборно подручје 
фармацеутско инжењерство.

Наставник предметне наставе 
из предмета контрола квалитета 

сировина и производа
са 10% радног времена, на одређено 

време, преко 60 дана ради замене 
запослене, која је изабрана на функцију 
вршиоца дужности директора Техничке 
школе до њеног повратка са функције

УСЛОВИ: дипломирани инжењер техноло-
гије са хемијско-прерађивачко и фармаце-
утско инжењерство; дипломирани инжењер 
фармацеутске технологије; дипломирани 
фармацеут; дипломирани инжењер техно-
логије, одсек органска хемијска технологија 
и полимерно инжењерство; дипломирани 
инжењер органске хемијске технологије 
и полимерног инжењерства; дипломира-
ни инжењер технологије, сви одсеци осим 
неорганско технолошког одсека, текстилног 
одсека и одсека за графичко инжењерство; 
дипломирани хемичар; дипломирани физи-
ко-хемичар; дипломирани инжењер неор-
ганске хемијске технологије; дипломира-
ни хемичар – мастер контроле квалитета и 
управљања животном средином; дипломира-
ни хемичар – инжењер контроле квалитета 
и менаџмента животне средине; дипломи-
рани инжењер хемијске технологије, био-
хемијски одсек, фармацеутско-козметички 
смер; магистар фармације; мастер инжењер 
технологије; дипломирани инжењер тех-
нолог, одсек органска хемијска техноло-
гија и полимерно инжењерство; дипломи-
рани инжењер технолог, сви одсеци осим 
неорганско-технолошког одсека и одсека 
за графичко инжењерство; дипломирани 
инжењер технологије хемијског и биохемијс-
ког инжењерства; дипломирани инжењер 
хемијског и биохемијског инжењерства.

Библиотекар
са 37,90% радног времена, на одређено 

време, преко 60 дана ради замене 
запослене, која је изабрана на функцију 
вршиоца дужности директора Техничке 
школе до њеног повратка са функције

УСЛОВИ: професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика, смер за биб-
лиотекарство; дипломирани библиотекар – 
информатичар; професор, односно дипло-
мирани филолог за општу књижевност и 
теорију књижевности; лице које испуњава 
услове за наставника стручне школе, однос-
но стручног сарадника – педагога или пси-
холога; професор народне одбране; про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за шпански 
језик и књижевност; дипломирани компара-
тивиста и библиотекар; мастер библиотекар 
– информатичар; мастер филолог (главни 
предмет, односно профил: библиотекарство 
и информатика); мастер професор језика 
и књижевности (главни предмет, односно 
профил: библиотекарство и информатика); 
професор оријенталистике; професор српске 
књижевности и језика.

ОСТАЛО: на основу члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
кандидат мора да има одговарајуће високо 
образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 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 про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
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изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом; 
попуњени пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и техн. развоја; овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; уверење о неосуђи-
ваности. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученипима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на адресе које 
су навели у својим пријавама. По пријему 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима конкурсна комисија ће 
сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Конкурсна 
комисија ће са кандидатима са листе обави-
ти разговор у просторијама Техничке школе 
у Бору, ул. Београдска 10, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену обављања разго-
вора бити обавештени на бројеве телефона 
које су навели у својим пријавама. Напоме-
не: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној 
од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду) неће бити раз-
матране. Овај конкурс се објављује у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са доказима 
о испуњености услова слати на адресу: Тех-
ничка школа, 19210 Бор, Београдска 10.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцент за научну 
област Физичке науке, ужа научна 

област Примењена физика
на одређено време од пет година

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

Остали услови: поред наведених услова кан-
дидати треба да испуњавају услове прописа-
не Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета техничких наука у Чачку и Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст 
број III-01-480 од 03.06.2022. године) као 
и Правилником о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст број III-01-478 од 03.06. 
2022. године). 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству 
и друго. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, као и ове-
рене фотокопије диплома о претходно завр-
шеним степенима студија, списак научних и 
стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смис-
лу члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. 
закон, 11/21 – аутентично тумачење и 67/21) 
и члана 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да документа која прилаже ради 
оцене испуњености општих услова, као и 
обавезних и изборних елемената, доставља 
и у електронском облику, према Упутству за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу (доступно 
на www.kg.ac.rs – Избори у звања – Докумен-
ти за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника), које је саставни део Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу. Адреса на коју се 
подносе пријаве на конкурс: Факултет тех-
ничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог 
Саве 65. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању редовни 
професор за научну област 

Машинско инжењерство, ужа научна 
област Примењена механика, 

механизми и конструкције

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

ОСТАЛИ УСЛОВИ: Поред наведених усло-
ва кандидати треба да испуњавају услове 
прописане Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета техничких наука у Чачку и 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 

текст број III-01-480 од 03.06.2022. годи-
не) као и Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-478 
од 03.06. 2022. године). 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству 
и друго. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, као и ове-
рене фотокопије диплома о претходно завр-
шеним степенима студија, списак научних и 
стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смис-
лу члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. 
закон, 11/21 – аутентично тумачење и 67/21) 
и члана 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да документа која прилаже ради 
оцене испуњености општих услова, као и 
обавезних и изборних елемената, доставља 
и у електронском облику, према Упутству за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу (доступно 
на www.kg.ac.rs – Избори у звања – Докумен-
ти за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника), које је саставни део Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу. Адреса на коју се 
подносе пријаве на конкурс: Факултет тех-
ничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог 
Саве 65. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ЈАГОДИНА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

тел. 035/8221-492

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон и 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилни-
ка о ближим условима за избор директора 
установа образовања и вапситања („Служ-
бени гласник РС”, број 108/2015). За дирек-
тора може бити изабрано лице које има: 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника (за подручје рада: машинство и обра-
да метала и текстилство), педагога и психо-
лога школе: 1) стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1004 | 07.09.2022.46

студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
линарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 
дозволу за рад (лиценцу), односно положен 
стручни испит за наставника, педагога и 
психолога; најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
обуку и положен испит за директора уста-
нове. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на 
дужност. Директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност престаје дужност директо-
ра. Кандидат треба и да: психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис / фотокопију документа (уве-
рење или обавештење) о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за 
наставника, педагога и психолога; потврду 
о радном искуству од најмање осам година 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (не старију од шест месеци); оверен 
препис / фотокопију лиценце за директора 
установе ако је кандидат поседује (пријава 
уз коју није достављен овај доказ неће се 
сматрати непотпуном); доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) доставља кандидат који решењем 
министра просвете, науке и технолошког 
развоја буде именован за директора – доказ 
се доставља пре закључења уговора о међу-
собним правима и обавезама; уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да за 
кандидата није утврђено дискриминатор-
но понашање у поступку и на начин пропи-
сан законом (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена копија уверења о 

држављанству (не старије од шест месеци); 
доказ да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће висо-
ко образовање није стекао на српском јези-
ку); уверење надлежног привредног суда да 
није правноснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (изда-
то након расписивања конкурса); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама ситема образовања и васпитања 
(не старије од тридесет дана); доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), а 
уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директо-
ра школе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); пре-
глед кретања у служби са биографским 
подацима и предлог програма рада дирек-
тора. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом се подносе на 
адресу: Прва техничка школа, 35000 Јагоди-
на, Кнегиње Милице 101, са назнаком „Коми-
сија за избор директора” или се могу преда-
ти лично секретару школе. Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

24400 Сента, Главна 36

Секретар школе
на одређено време ради замене 

запослене, за време спречености за рад 
због одржавања трудноће, породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради  
неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује:  
1) образовање из области правних наука – 
завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), 
односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по 
по пропису који је уређивао високошколско 
образовање до 10. септембра 2005; 2) посе-
довање дозволе за рад секретара (лицен-
це); 3) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 
4) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) држављанство Републике Србије; 
6) знање српског и мађарског језика. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3)–5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс приложити: кратку рад-
ну биографију, диплому или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству или оверену фото-
копију, извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију диплома о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику или положеном испи-
ту по програму одговарајуће високошколске 
установе. Пријаве на конкурс слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Некомплетне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. 

ОШ „1. ОКТОБАР”
23316 Башаид, Војвођанска 65

тел. 0230/468-033

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чл. 122, 139 и 140 Закона о 
основама система образова, а то су следећи 
услови: да има одговарајуће образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: А) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне и тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; Б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника 
и / или стручног сарадника одн. положен 
стручни испит, да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; и да није утврђено 
дискриминаторно понашање; непостојање 
наредбе о спровођењу истраге, потврђене 
оптужнице којој није претходила истрага 
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или доношење решења о одређивању прит-
вора пре доношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела, непостојање дис-
криминаторног понашања, утврђеног у 
складу са законом; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. да је савладао обуку и да има поло-
жен испит за директора установе. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и уз одштампан пријавни фор-
мулар, треба да поднесе следећу докумен-
тацију: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фото-
копија код нотара), уверење о положеном 
стручном испиту или положеној дозволи за 
рад – лиценци за наставника или стручног 
сарадника (оригинал или оверена фотоко-
пија код нотара); доказ да има најмање 8 
година рада у установи у области образо-
вања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству) не старије од 6 
месеци од дана подношења пријаве; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију – нов образац); уве-
рење / потврду из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављањемалолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (издато након објављивања конкур-
са), уверење / потврду из надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, поврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога, изда-
то након објављивања конкурса, лекар-
ско уверење о психофизичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (прибавља се пре закључења 
уговора о раду); уверење о извршеној обуци 
и положеном испиту за директора устано-
ве (пријава која не буде садржала наведе-
ни документ неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директо-
ра школе); краће биографске податке о 
кретању у досадашњој служби или радном 
односу, стручном усавршавању и остваре-
ним резултатима у раду и предлог мера, 
организације и начин руковођења школом 
које би спровео као директор. Документа-
цију која се доставља уз пријаву, кандидат 
доставља у три примерка (један примерак 
чини оригинал или фотокопија наведене 
документације, коју је оверио јавни бележ-
ник – нотар, а друга 2 примерка докумен-
тације кандидат доставља у фотокопији 
оверених примерака). Уколико је дипло-
ма, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању на српском језику, уједно 
је и доказ да кандидат зна српски језик, у 

супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Уколико се на 
конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало или још обавља дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену њеног спољашњег вредновања, 
доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора, односно односно изјаву да у току 
обављања дужности директора није вршен 
стручно педагошки надзор. Уколико канди-
дат поседује доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду доставља извештај 
просветног саветника (оригинал или овере-
на фотокопија). Поред наведеног кандидат 
треба у пријави да наведе краће биограф-
ске податке о кретању у досадашњој служ-
би или радном односу, стручном и радном 
усавршавању и оствареним резултатима у 
раду и предлог мера, организације и начин 
руковођења школом које би спровео као 
директор. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе, на број теле-
фона: 0230/468-033. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова под-
носе се на адресу школе: Основна школа „1. 
ОКТОБАР”, 23316 Башаид, Војвођанска 65, 
са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
директора школе” препорученом поштом 
или лично секретару школе.

КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Наставник у звање доцент за научну 
област Филолошке науке,  

ужа научна област  
Шпански језик и лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у 
друштвено-хуманистичком пољу: за избор 
у звање доцент: доктор наука из научне 
области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим ниво-
има студија), односно најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи и има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за уметничку 

област Музичка уметност, ужа 
теоријско-уметничка област 

Методика вокално-инструменталне 
наставе (Методика наставе 

хармонике)
са 70% радног времена,  

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни 
или редовни професор за област 

Музичка уметност, ужа уметничка 
област Клавир (Клавирска музика)

са 10% радног времена,  
на одређено време од пет година  

или на неодређено време

Наставник у звање ванредни 
или редовни професор за област 

Музичка уметност, ужа теоријско-
уметничка област Методика  

вокално инструменталне наставе  
(Методика наставе клавира)

са 90% радног времена, на одређено 
време од пет година или на неодређено

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у 
пољу уметности: за избор у звање доцент: 
доктор или магистар из одговарајуће уже 
уметничке области са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи и уметничка 
остварења у уметничкој области или висо-
ко образовање мастер академских студија и 
призната уметничка остварења из области 
за коју се бира. За избор у звање ванредни 
професор: доктор или магистар из одгова-
рајуће уже уметничке области са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима сту-
дија), односно најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи и 
више уметничких остварења у уметничкој 
области или високо образовање мастер ака-
демских студија и уметничка дела која пред-
стављају самосталан допринос уметности. 
За избор у звање редовни професор: доктор 
или магистар из одговарајуће уже уметнич-
ке области са најмањом просечном оценом 8 
(на свим нивоима студија), односно најмање 
три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи и већи број признатих 
уметничких остварења значајних за развој 
уметности, или високо образовање мастер 
академских студија и изузетна уметничка 
дела која су значајно утицала на развој кул-
туре и уметности. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
опште, обавезне, изборне и посебне услови 
предвиђене чл. 74 и чл. 75 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. II-01-483 од 06.06.2022. године), 
Статутом Филолошко-уметничког факул-
тета у Крагујевцу – пречишћен тест (бр. 
01-3691/1 од 02.03.2021. године), Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично 
тумачење), Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Крагујевцу – 
пречишћен текст (бр. I-01-480 од 03.06.2022. 
године), Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу – пречишћен текст (бр. I-01-478 
од 03.06.2022. године), Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним области-
ма Универзитета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. III-01-317 од 13.04.2022. годи-
не). Кандидати који се пријављују на кон-
курс морају испуњавати општи предуслов у 
погледу неосуђиваности, утврђен чл. 72 став 
4 Закона о високом образовању и чл. 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
што доказују потврдом надлежног органа 
да нису осуђивани за кривична дела пред-
виђена наведеним прописима. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију; стручну 
биографију; оверене копије диплома (или 
уверења) свих нивоа студија (са наведеном 
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просечном оценом); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију); уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију); фотокопију личне карте и очита-
ну личну карту; доказ о испуњавању општих 
предуслова у погледу неосуђиваности 
утврђених чл. 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 став 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу (оригинал или оверену 
копију); потврду Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета о педагошком раду 
(за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у); потврду о педагошком искуству 
на високошколској установи; за кандидате 
који се први пут бирају у звање наставника 
и заснивају радни однос на факултету у сас-
таву Универзитета у Крагујевцу предвиђено 
је јавно приступно предавање. Фотокопије 
докумената морају бити оверене у једном 
примерку. Пријава кандидата уз коју није 
приложена комплетна документација траже-
на конкурсом као доказ о испуњености усло-
ва, сматраће се неуредном и неће се узети 
у разматрање. Сву конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у 
3 примерка, у складу са Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање које је саставни део Правилника о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом 
доказивања биографских података, кан-
дидат је дужан да се придржава Закона о 
заштити података о личности, односно да 
све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ЈОВАНОВИЋ”

34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да: имају завр-
шено основно образовање, у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Мирко Јовановић” у Крагује-
вцу и чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20) као и посебне усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да имају психичку, 
физичку и здравствену спососбност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља кандидат који буде изабран пре 
потписивања уговора о раду); да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је је изречена безусловна казна 
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, 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(изаје МУП, односно надлежна ПУ); да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који се преузима на интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, треба да доставе сле-
дећа документа којима доказују да испуња-
вају услове конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању – завршеној основној школи, у складу 
са чл. 139 став 1 тачка 1) Закона о основана 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
доказ да кандидат није правноснажном пре-
судом осуђиван за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (издаје МУП 
односно надлежна ПУ), доказ о познавању 
српског језика подносе кандидати који нису 
стекли диплому на српском језику. Оверене 
фотокопије не могу бити старије од шест 
месеци. Кандидати који испуњавају услове 
из конкурса и који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Кандидати достављају школи 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и сву потребну документа-
цију на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс – за чистачицу”. Рок за 
пријављивање је 8 дана ода дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Телефон за контакт је 034/300-333, а кон-
такт особа је Јелена Миловановић, секретар 
школе.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Сарадник у звање сарадник 
у настави за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Шпански језик и лингвистика

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских сту-
дија који је студије првог степена завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) 
и који је у току студија показао смисао за 
наставни и научни рад из области за коју 
конкурише. Кандидат треба да испуњава 
обавезне, изборне, опште и посебне услови 
предвиђене чл. 82. Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18-3 – др. закон, 73/18, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 

67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. II-01-483 од 06.06.2022. годи-
не), чл. 140 Статута Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу – пречишћен текст 
(бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године), Пра-
вилником о избору сарадника на Одсеку за 
филологију (бр. 01-736 од 03.3.2014), Одлу-
ком о изменама и допунама Правилника о 
избору сарадника на Одсеку за филологију 
(бр. 01-4253/15 од 20.10.2016). Кандида-
ти који се пријављјују на конкурс морају 
испуњавати општи предуслов у погледу нео-
суђиваности, утврђен чл. 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чл. 135 став 1 Стату-
та Универзитета у Крагујевцу, што доказују 
потврдом надлежног органа да нису осуђи-
вани за кривична дела предвиђена наве-
деним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; стручну биографију; 
диплому односно уверење о стеченом висо-
ком образовању са наведеном просечном 
оценом (оверену копију); уверење да је 
студент мастер или специјалистичких ака-
демских студија (оверену копију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију); фотокопију 
личне карте и очитану лична карта; доказ 
о испуњавању општих предуслова у погле-
ду неосуђиваности утврђених чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и чл. 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу (ори-
гинал или оверену копију). Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, свикандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску – ЦД-у) у три примерка. 

Сарадник у звање асистент са 
докторатом за област Музичка 

уметност, ужа уметничка област 
Клавир

на одређено време од три године

УСЛОВИ: уметнички назив доктора умет-
ности и смисао за наставни рад из области 
за коју конкурише. Кандидат треба да 
испуњава обавезне, изборне, опште и посеб-
не услове предвиђене чл. 85 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу – пре-
чишћен текст (бр. II-01-483 од 06.06.2022. 
године), чл. 142 Статута Филолошко-умет-
ничког факултета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године) 
и Правилником о избору сарадника на Одсе-
ку за музичку уметност ФИЛУМ-а у Крагује-
вцу (бр. 01-3786 од 24.12.2020. године). 
Кандидат је у обавези да изведе приступ-
но предавање и уметничку презентацију 
у оквиру уже уметничке области у складу 
са чл. 1. Правилника о извођењу приступ-
ног предавања/уметничке презентације на 
Одсеку за музичку уметност (бр. 01-1136 
од 21.04.2021. године). Кандидати који се 
пријављјују на конкурс морају испуњавати 
општи предуслов у погледу неосуђиваности, 
утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, што доказују потвр-
дом надлежног органа да нису осуђивани за 
кривична дела предвиђена наведеним про-
писима. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; стручну биографију; диплому 
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односно уверење о стеченом високом обра-
зовању (оверену копију); диплому однос-
но уверење о стеченом уметничком називу 
доктора уметности (оверену копију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију); фотокопију 
личне карте и очитану лична карта; доказ 
о испуњавању општих предуслова у погле-
ду неосуђиваности утврђених чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и чл. 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу (ори-
гинал или оверена копија); потврда Коми-
сије за обезбеђење и унапређење квалитета 
о педагошком раду (за кандидате који су у 
радном односу на ФИЛУМ-у). Кандидати при-
лажу документацију прописану конкурсом са 
доказима о испуњености услова уз попуњени 
Образац који је објављен на сајту Факулте-
та (у делу Документа и прописи – Обрасци). 
Кандидат је у обавези да сву документа-
цију достави у штампаној форми, а уредно 
попуњен образац у штампаној и електонској 
форми (на компакт диску – ЦД-у) у три при-
мерка. 

ОСТАЛО: фотокопије докумената морају 
бити оверене у једном примерку. Пријава 
кандидата уз коју није приложена комплетна 
документација сматраће се некомплетном и 
неће се разматрати од стране комисије. Сва 
документација и радови достављају се Служ-
би за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб., 34000 Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка бања, Чајка 18

e-mail: www.gvb.edu.rs

Наставник предмета у области 
рачунарства и информатике

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

одсуства ради неге детета, а најкасније 
до 19.08.2023. године

УСЛОВИ: прописани Законом о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020, 129/2021), Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС и 113/17), Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021), Правил-
ником о организацији и систематизацији 
радних места и то: да је држављанин Репу-
блике Србије; да је канидат пунолетан; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик. Да има: образовање у 
складу са одредбама члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени 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 наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021).  
У складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/2019, 6/2020, 129/2021), обавез-
но образовање из члана 140 овог закона је 
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 психолош-
ких, педагошких, и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Обра-
зовање 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 
наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има траже-
но образовање из става 1 овог члана зако-
на. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. 
Уз попуњени пријавни формулар кандида-
ти 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 кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родо- 
скрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
потврду високошколске установе да канди-
дат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студи-
рања или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких, и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима изабрани канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о 

раду. Доказ о познавању српског језика под-
носи кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Докази који су приложени уз 
пријаву не враћају се. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за подношење пријава за учешће 
на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања 
конкурса у листу „Послови”. Пријаве се пре-
дају лично у секретаријату школе или путем 
поште на адресу школе Гимназија Врњачка 
Бања, 36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 
18. Конкурсна комисија обавиће разговор са 
кандидатима са листе и сачинити образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставити је директору у року од 
осам дана од дана обаваљеног разговора 
са кандидатима. Директор школе донеће 
решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ПРВИ МАЈ” ВЛАЈКОВЦИ
37220 Брус, Влајковци бб.
тел./факс: 037/3830-233

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду, кандидат треба да испуњава и усло-
ве у складу са чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 10/19, 
6/20, 129/21) и то: 1) да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и важећим 
Правилником којим се прописује степен и 
врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављење малолетног лица и родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за која није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности изнад наведених услова и то тачке 1, 
3-5 су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ за тачку 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора. Остало: наставник, у складу 
са члном 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то:  
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за дговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисиплинарне, мултидисциплинарне, 
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трансдидсиплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стучне области или области 
педагошких наука. 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачке (1) одељка „Остало” мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образо-
вањем. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију не старију од шест месеци (поред горе 
наведене документације и извод из матичне 
књиге рођених), у овереној копији, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе и утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава, све остале фазе 
конкурса спроводе се искључиво на основу 
чл. 154 и 155 ЗОСОВ. Пријавни формулар 
са документацијом слати на горе наведену 
адресу „За конкурс” или лично у матичној 
школи у Влајковцима сваког радног дана 
од 7.00 часова до 14.00 часова. За додатне 
информације – контакт тел./факс: 037/3830-
233 e-mail: majvlajkovci@yahoo.com. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БИСЕРИ“

37240 Трстеник, Радоја Крстића бб.
тел. 037/711-134

Стручни сарадник – педагог

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који има одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или мастер струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали основно образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Обавеза полагања испи-
та за лиценцу (за лица која је не поседују).

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо 
образовање: на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године, или одго-
варајуће више образовање; на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-

не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
– васпитач. Обавеза полагања испита за 
лиценцу (за лица која је не поседују).

Медицинска сестра – васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који има средње образовање – 
медицинска сестра васпитач. Обавеза пола-
гања испита за лиценцу (за лица која је не 
поседују).

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који има основно образовање. Кан-
дидати треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 227/18, 10/19, 6/20 и 129/21): 1. да 
има одговарајуће образовање; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен пријавни 
формулар (налази се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја – FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); биографију; доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (ориги-
нал и оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
и оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал и оверена фотокопија не старија 
од шест месеци); уверење МУП-а да лице 
није осуђивано (не старије од шест месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључевања угово-
ра о раду). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју уменује 
директор установе. Кандидати који су испу-
нили услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија обавиће разговор са канди-
датима и сачинити образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове. Пријавни 
формулар са документацијом слати препору-
ченом поштом или доставити лично у уста-

нове, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурсну комисију за жељено радно место” 
на горе наведену адресу.

НИШ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

18000 Ниш, Алексндра Медведева 18

Секретар школе

УСЛОВИ: Општи услови: да кандидат има 
одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. 
У складу са чланом 132 став 2 и став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), секретар мора да 
има образовање из области правних наука 
у складу са чланом 140 став 1 овог закона и 
дозволу за рад секретара. Секретар је дужан 
да у року од две године од дана заснивања 
радног односа положи испит за лиценцу за 
секретара. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар, који се може преузети са звани-
чне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС и уз 
попуњени пријавни формулар прилажу и: 
потписану биографију кандидата (ЦВ); ори-
гинал / оверену копију доказа о стеченој 
стручној спреми; оригинал / оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); оригинал / оверену копију уве-
рења о неосуђиваности (уверење из МУП-а 
не старије од 6 месеци); оригинал / овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење 
подноси избрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду, а доказ о знању језика се 
доставља само уколико образовање није сте-
чено на српском језику. Фотокопије докуме-
ната која нису оверене од надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично у просторија-
ма школе или на адресу Електротехничка 
школа „Никола Тесла”, Нишу, Александра 
Медведева бр. 18. Све информације на теле-
фон: 018/588-580.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 
област Психологија (Психологија 
одраслог и старог доба и Развојна 

психологија детињства) 

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Педагогија (Дидактика 1 и 2 
и Докимологија) 

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 
област Англистичка лингвистика 

(Увод у лингвистику и студије 
енглеског језика и Теме из опште и 

англистичке лингвистике) 

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Англоамеричка књижевност 
и култура (Англоамеричка 

књижевност 1 и Англоамеричка 
књижевност 2) 

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Неохеленистика (Грчки језик 
А1.1 и Грчки језик А1.2) 

Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Психологија 

(Теорије развојне психопатологије 
и Психопатологија детињства и 

младости) 

Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Психологија 

(Психолошко саветовање и 
Здравствена психологија) 

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Педагогија 

(Предшколска педагогија  
и Школска педагогија) 

УСЛОВИ: за стицање звања и заснивање 
радног односа наставника и сарадника про-
писани су Законом о високом образовању, 
Правилником о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Нишу, Ближим критеријумима 
за избор наставника, Статутом Филозофског 
факултета у Нишу и Правилником о избору 
у звања сарадника Филозофског факулте-
та у Нишу. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања за избор наставника. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања 
за избор сарадника. Кандидати за избор 
наставника подносе пријаву на конкурс у 
штампаном облику и електронском облику 
(Word верзија, e-mail адреса pravna@filfak.
ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са 
wеб портала Факултета http: //www.filfak.
ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-
izbor-u-zvanja или у Служби за опште и 
правне послове Факултета. Уз пријаву кан-
дидати подносе и следећа документа: био-
графију, библиографију, радове, оверене 
фотокопије диплома о завршеним нивоима 
студија, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом научном степену доктора наука или 
уверење о докторирању (оригинал или ове-
рена фотокопија), потврду о најмање три 

године педагошког искуства у високошкол-
ској установи (за кандидате који поседу-
ју наведено искуство), уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична 
дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању и попуњен, одштампан и потпи-
сан образац о испуњавању услова за избор 
у звање наставника који се налази на wеб 
порталу Универзитета у Нишу www.npao.
ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопход-
но је да кандидат има кориснички налог на 
www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема 
кориснички налог потребно је да се јави 
Служби за опште и правне послове Фило-
зофског факултета у Нишу (pravna@filfak.
ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадника под-
носе пријаву на конкурс у штампаном облику 
и електронском облику (Word верзија, e-mail 
адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за 
пријаву преузима се са wеб портала Факул-
тета http: //www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у 
Служби за опште и правне послове Факулте-
та. Уз пријаву подносе и следећа документа: 
биографију, библиографију, радове, овере-
не фотокопије диплома о завршеним ниво-
има студија, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем магистеријуму заједно са 
потврдом о прихваћеној теми докторске 
дисертације или уверење о уписаним док-
торским академским студијама, уверење 
надлежне полицијске управе да против њих 
није изречена правноснажна пресуда за кри-
вична дела из члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документа-
ције неће бити разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор за 
ужу научну област Теоријска физика 

и примене
на Департману за Физику, на одређено 
време од 60 месеци односно за рад на 

неодређено време

УСЛОВИ: доктор физичких наука.

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор 

за ужу научну област Општа и 
неорганска хемија

на Департману за Хемију, на одређено 
време од 60 месеци односно за рад на 

неодређено време

УСЛОВИ: доктор наука – хемијске науке.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Регионална географија
на Департману за Географију, на 

одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука – геонауке. 

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Друштвена географија
на Департману за Географију

УСЛОВИ: доктор географских наука, за рад 
на одређено време од 60 месеци.

ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Кандидати подносе: пријаву, 
биографију, оверен препис дипломе о докто-
рату, списак научних радова са библиограф-
ским подацима као и саме радове (списак 
радова доставити и у електронском обли-
ку, за сваки рад у часопису навести одго-
варајући линк) за радно место предвиђено 
овим конкурсом. Кандидати су у обавези 
да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају Образац 
који се налази на web порталу Универзитета 
у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Наставник разредне наставе
у Истуреном одељењу Дубово, на 

одређено време до повратка раднице  
са породиљског одсуства

Наставник историје
са 75% норме, на одређено време  

до повратка раднице са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу 
са чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(даље: Закон) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да 
зна босански језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности и сертификат о познавању босанс-
ког језика. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 
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Тутин, Његошева 13, у року од 15 дана од 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве се могу предати и лично у секретарија-
ту школе, од 8 до 14 часова, сваког радног 
дана. Контакт телефон 020/811-180.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
363000 Нови Пазар, Димитрије Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Наставник у звање сарадника 
у настави за ужу научну област 
Немачки језик и лингвистика
на одређено време од 1 године

Наставник у звање асистента за 
ужу научну област Енглески језик и 

лингвистика
на одређено време од 3 године

Наставник у звање асистента  
за ужу научну област  

Савремени босански језик
на одређено време од 3 године

Наставник у звање сарадника 
у настави за ужу научну област 

Криминалистичко безбедносне науке
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате 
предвиђени су одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статутом и Правилником 
о избору у звања на Универзитету у Новом 
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти подносе: биографију, оверене фотоко-
пије диплома о завршеним основним, мас-
тер / магистарским и докторским студијама, 
оверену фотокопију претходног избора у 
звање, списак објављених радова и радо-
ве, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се 
подносе Правној служби Универзитета на 
горе наведену адресу у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Образац захте-
ва за пријаву на конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети 
на официјалном сајту Униврзитета у Новом 
Пазару – www.uninp.edu.rs. Непотписане, 
неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Додатне информације на 
горе наведени број телефона.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник предметне наставе 
– техничко и технологија, 

информатика и рачунарство
на одређено време, до повратка радника 

који је именован на место директора 
школе, за 100% радног времена 

(80% техничко и технологија, 20% 
информатика и рачунарство) 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2027, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), да има одговарајуће висо-
ко образовање за радно место наставника, 
односно да испуњава услове из члана 140 
и 142 Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закони, 6/2020 129/21) и да 
испуњава услове у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
б. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020 и 3/2021) за наведено рад-
но место. Кандидат теба и да: има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; има у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 
Заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом који се налази на званичној интер-
нет страници, школи се доставља: оверена 
фотокопија дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021) за рад-
но место за које конкурише, оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених на прописаном обрасцу са холо-
грамом, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству РС (не старији од 
6 месеци), потврду Повереника за заштиту 
равноправности да није утврђено дискри-
минаторно понашање, фотокопију личне 
карте, уколико диплома није издата на срп-
ском 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 односно 
уверење о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, издато од стране одгова-

рајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима, иза-
брани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору наставника, комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену са рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Неће се разматрати пријаве 
које су неблаговремене, непотпуне уз које 
нису приложени докази који се траже кон-
курсом и оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са свим кон-
курсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити лично или 
на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, са назнаком „За конкурс – настав-
ник предметне наставе – техничко и техно-
логија / информатика и рачунарство”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 021/775-873.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Ромски асистент
за рад са ученицима ромске 

националности, на одређено време до 
краја школске 2022/23. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из чл. 139 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закон, 10/19 и 6/20), опште услове из 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), Правилника о про-
граму обуке за педагошког асистента, и то: 
1. стечено средње образовање – IV степен 
стручне спреме; 2. обука за ромског асистен-
та (завршен прописани програм обуке за рад 
са децом и ученицима ромске националне 
мањине); 3. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
4. неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 5. држављанство Репу-
блике Србије; 6. знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; крат-
ку биографију; оверену копију или оригинал 
дипломе о стеченој врсти и степену образо-
вања; оверену копију или оригинал извода 
из матичне књиге рођених; оверену копију 
или оригинал уверења о држављанству; ове-
рену копију или оригинал уверење о неос-
уђиваности. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
документацијом се подносе поштом на адре-
су: Основна школа „Светозар Марковић”, 
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21217 Бачко Градиште, Школска 33, са наз-
наком „За конкурс” или лично у секретарија-
ту школе. Ближе информације могу се доби-
ти на телефон: 021/2906-039.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

21460 Врбас, Палих бораца 34

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (замена 
запослене за време породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета), са 80% норме

УСЛОВИ: Кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): 1. да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20 и 19/20); на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета 
или студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ђацима и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду); 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њих 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 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих документа о 
познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
достављају: попуњен пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије; биографију (ЦВ); доказ о одгова-
рајућем образовању (оригинал или оверена 
копија дипломе не старије од 6 месеци); 
доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиљеу породици, одузимање мало-
летног 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 сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена копија уверења из МУП-а, да није 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (да није старије од 
6 месеци, оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (да није 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће 
знање нису стекли на српском језику. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу шко-
ле или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8 до 13 часова, у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурсну коми-
сију”. Контакт телефон: 021/707-170.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО ЋОПИЋ”

21422 Младеново, Краља Петра I 40

Наставник руског језика
са 44,44% норме, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене у чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
као и услове у погледу стручне спреме пред-
виђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/18, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 
и 4/21). Кандидат уз пријаву доставља: 
уверење о држављанству, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми и 
доказ о неосуђиваности. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима и децом се прибавља пре 
закључења уговора о раду. 

Педагог школе
са 50% норме, на одређено време  

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене у чл. 139 и 140 Закона о 

основама система образовања и васпитања, 
као и услове у погледу стручне спреме пред-
виђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/18, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 
и 4/21). Кандидат уз пријаву доставља: 
уверење о држављанству, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми и 
доказ о неосуђиваности. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима и децом се прибавља пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријаве је 15 дана. Кандида-
ти попуњавају формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, и заједно са потребном 
документацијом достављају школи. Пријаве 
слати на адресу школе или предати лич-
но, сваког радног дана од 7 до 14 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ” 
Гајдобра – Нова Гајдобра

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може 
да обавља лице које испуњава услове про-
писане чланом 122, 139, чланом 140 став 
1, 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020, 129/2021) и то: да поседује одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања стечено за наставника, педагога 
или психолога за рад у основној школи: 1. 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та; 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 дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника и стручног сарадни-
ка, односно положен стручни испит; да има 
завршену обуку и положен испит за дирек-
тора установе; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
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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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и уз одштампан и попуњен 
формулар треба да достави: преглед кре-
тања у служби, са биографским подацима 
и оквирним планом рада за време мандата; 
диплому о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; доказ о обуци и положеном испиту за 
директора установе (уколико кандидат 
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 стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење одговарајуће високошколске установе 
о знању српског језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику); уверење из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела и дискриминаторно понашање 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (издат по 
објављивању конкурса); уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага 
или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела (издат по 
објављивању конкурса); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
(може и из досијеа, а кандидат који буде 
изабран ће накнадно пре закључења уго-
вора о раду доставити ново лекарско уве-
рење); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника (уколико је канди-
дат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања школе (овај доказ достављају 
само кандидати који су раније вршили дуж-
ност директора установе). Документација 
се подноси у оригиналу или у фотокопији 
овереној од стране јавног бележника. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаву на конкурс, одштампану са 
званичног сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, својеручно 
потписану, заједно са потребном докумен-
тацијом, доставити школи на адресу ОШ 

„Алекса Шантић” Гајдобра – Нова Гајдобра, 
21432 Гајдобра, Невесињска 2, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора” 
или лично у секретаријату школе од 8 до 
13 часова сваког радног дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће узи-
мати у разматрање. Конкурсна документа-
ција се не враћа. Ближа обавештења могу 
се добити од секретара школе на телефон 
број 021/762-054.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ” 
Гајдобра – Нова Гајдобра

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Наставник предметне наставе  
– наставник математике

са 44,44% норме, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник – Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 1/2022, 2/2022); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Посебни услови 
који се односе на кандидата: да има образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечене на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (кандидати 
који су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије или су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу 
испуњавају наведени услов).

Наставник предметне наставе  
– наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање у складу са 

чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник – 
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 1/2022, 2/2022); 
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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Посебни услови који се односе на кандидата: 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечене на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (канди-
дати који су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или су положи-
ли стручни испит, односно испит за лиценцу 
испуњавају наведени услов).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс одштампа-
ну са званичног сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја кандидати 
треба да доставе: оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образо-
вању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци; потврду или уврење високош-
колске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченог на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (оригинал или овере-
не фотокопија); кратку биографију или ЦВ. 
Докази о здравственој, психичкој и физичкој 
способности прибављају се пре закључења 
уговора о раду. Доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља кандидат које одгова-
рајуће образовање није стекао на српском 
језику. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се подносе на адресу: ОШ”Але-
кса Шантић”, 21432 Гајдобра, Невесињска 2. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.
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ПУ „КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

тел. 021/6071-770

Педагошки асистент
на одређено време, до краја  

радне 2022/2023. године,  
односно до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и ако има: 1) одговарајуће 
образовање (стечено средње образовање 
у четворогодишњем трајању); 2) савладан 
програм обуке за педагошког асистента; 3) 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 4) да 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад; 
7) обавезно познавање ромског језика.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи пријавни формулар 
доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, личну и радну биографију 
са важећом адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење (сертификат) 
о завршеном програму обуке за педагош-
ког асистента (оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење односно извод из казнене 
евиденције МУП-а 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање (не старије од 
6 месеци). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
кандидат прибавља пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију са одштампаним 
пријавним формуларом достављају уста-
нови. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Напомена: пријаве достави-

ти лично или поштом на адресу установе 
ПУ „Колибри”, 21420 Бач, Школска 3. Више 
информација на телефон: 021/6071-770.

ПИРОТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ”

18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб.
тел. 018/855-038

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
да поседује одговарајуће образовање, и то: 
високо образовање за васпитача: на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) и специјалистич-
ке струковне студије по прописима који су 
уређивали високо образовање у периоду 
од 10. септембра 2005. године до 7. окто-
бра 2017. године; 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 степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање 
– васпитач; 2. да поседује психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима; 3. извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и учени-
цима; 4. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5. да има држављанство 
Републике Србије; 6. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 7. да поседује дозволу за рад 
(лиценца). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; потписану биографију кандида-
та; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења 
о држављанству (да није старије од шест 
месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговорајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања (да није старији од шест 
месеци); оверену фотокопију дозволе за рад 
(лиценца).

Сервирка

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 

1. да поседује одговарајуће образовање, и 
то: средње образовање; 2. да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима; 3. извршена 
психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима; 4. 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану 
биографију кандидата; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о држављанству (да 
није старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговорајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања 
(да није старији од шест месеци).

Помоћни радник

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
да поседује одговарајуће образовање, и то: 
завршено основно образовање; 2. да поседу-
је психичку, физичку и здравствену способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3. извр-
шена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. да 
има држављанство Републике Србије; 6. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану 
биографију кандидата; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о држављанству  
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(да није старије од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговорајуће образовање 
стекли на тим језицима); доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања (да није старији од шест месеци). 

ОСТАЛО: Пријаве се могу предати непосред-
но или путем поште препоручено на адре-
су: Предшколска установа „Драгица Лало-
вић”, 18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб., 
са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара предшколске установе на телефон 
018/855-038.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник српског језика  
и књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуња-
вају и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) услове из Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, 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, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022)) и посебне услове из Правилника о 
организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Свети Сава” у Пожаревцу: 1. да имају 
одговарајуће образовање из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21): Наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање:  
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то:  
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; канди-
дат мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-

чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
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 про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик 
– језик на којем се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на кон-
курс треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању и оверену фотокопију додатка дипло-
ми; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења из надлежног суда да није покре-
нут кривични поступак и истрага (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); 
кратку радну биографију (ЦВ) са обавез-
ним навођењем адресе становања и броја 
телефона; попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет старнице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју ће извршити 
Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору кандидати биће 
позвани на разговор. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора 
о раду достави уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима – лекарско уверење не 
старије од 6 месеци. Конкурс за радна мес-
та отворен је 8 дана од дана објављивања. 
Својеручно потписану пријаву на конкурс са 
потребном документацијом кандидати дос-
тављају поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место _____ (написати за које рад-
но место се конкурише)” или предати лично 
у затвореној коверти са свим потребним наз-
накама на наведену адресу у секретаријату 
школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 
часова, у року од 8 дана од објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
31337 Прибојска Бања, Бања бб.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о сновама сис-
тема образовања и васпитања, и то: а) да 
имају одговарајуће образовање у складу, б) 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ућеницима: 
в) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом 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 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 про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да имају држављан-
ство Републике Србије, д) да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно 
васитни рад. Уз попуњени пријавни фолму-
лар, који се преузима, са интернет странице 
Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: оверен препис 
или оверену фотокопију дилпоме о стече-
ном одговарајућем образовању: уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не ста-
рију од 6 месеци), доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела и 
за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци), доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
(осим кандидата који су образовање стекли 
на том језику). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа (суд, органи општинске градске упра-
ве, јавног бележника). Пријаве са доказима 
о испуњавању свих услова тражених конкур-
сом слати у затвореној коверти препоруче-
ном поштом са назнаком „Пријава на кон-
курс” на наведену адресу или донети лично 
у школу радним даном од 8 до 12 часова.

Посао се не чека, посао се тражи
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СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана 

Булевар Деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник за 20% наставе 
информатике и рачунарства и за 

30% наставе технике и технологије
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене запосленог, који ће у 
школској 2022/2023. години, обављати 

послове помоћника директора

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има 
држављанство Републике Србије, да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да зна 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело, прописано чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони 10/2019, 6/2020 и 129/2021 – даље: 
Закон), да има одговарајуће образовање: 
кандидат за радно место наставник, треба 
да испуњава услове из члана 140 Закона 
– да поседује одговарајуће високо образо-
вање стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске, 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембара 
2005. године, а изузетно да је стекао одго-
варајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем, под условом да 
је тражено образовање стекао на језику на 
коме се остварује тај рад по програму одго-
варајуће високошколске установе, да настав-
ник из става 1члана 140Закона, образовање 
из члана 142 став 1 Закона (образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским систе-
мо преноса бодова), 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. Потребно је да кан-
дидат испуњава услове у погледу степена 
и врсте образовања, прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, 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, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022).

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе ори-
гинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни 
формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства; диплому или уве-

рење о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; молбу за пријем у радни однос; краћу 
биографију; доказ о неосуђиваности за наве-
дена кривична дела, прописана чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона; доказ да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и 
није покренута истрага; доказ да се против 
кандидата не води поступак за заштиту од 
дискриминације; изабрани кандидат је у 
обавези да лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравстевној способности, дос-
тави пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, врши надлежна служба 
за запошљавање, пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената која нису ове-
рена од надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Попуњен пријавни 
формулар са одговарајућим доказима (доку-
ментацијом), подноси се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: 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 студија-
ма другог степена – мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије (студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не 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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године (по про¬пису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), за наставника основне школе, педагога 
или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе поло-
жи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горенаведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама 
у трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); оверен препис / фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); оверен 
препис / фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); преглед 
кретања у служби са биографским подаци-
ма (необавезно); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавез-
но). Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко теле-
фона 026/4617-378.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СОМБОР

ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”
25253 Ратково, Ратка Павловића бб.

тел. 025/883-041

Наставник физике
за 50% норме

Наставник руског језика
за 77,77% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: а) да 
имају одговарајуће образовање, б) да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да имају држављан-
ство Републике Србије; д) да знају српски 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци , 
уверење о неосуђиваности не старије од 
6 месеци, личну биографију – ЦВ. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази се 
подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама школе. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса се предају 
непосредно у секретаријату школе сваког 
радног дана од 07.00 до 14.00 часова или 
поштом на горе наведену адресу. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назна-
ком за „Конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника физике” или „Кон-
курс за пријем у радни однос на радно место 
наставника руског језика”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Андрагошки асистент
на одређено време,  

у школској 2022/23. години

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; 
степен стручне спреме – средња струч-
на спрема; врста стручне спреме: средња, 
прописана чланом 6 Правилника о услови-
ма у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и степену и врсти стручне спре-
ме наставника и андагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
полазницима и ученицима; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца или за 
неко од кривичних дела наведених у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; знање српског 
језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; савладан „Интегрални 
програм обуке за остваривање функционал-
ног основног образовања одраслих” пред-
виђен Правилником о врсти образовања 
наставника који остварују Наставни план и 
програм функционалног основног образо-
вања одраслих, који је донео Министар про-
свете. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се могу доста-
вити лично или препорученом пошиљком. Уз 
пријавни формулар са кратком биографијом, 
који се налази на сајту Министарства про-
свете, кандидати треба да приложе оверене 
фотокопије следећих докумената: уверење 
о држављанству; диплому о стеченој струч-
ној спреми; доказ о савладаном „Интеграл-
ном програму обуке за остваривање функ-
ционалног основног образовања одраслих”; 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој споспобности 
кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве уз које се не доставе сви 
наведени документи ће се сматрати непотпу-
нима. Пријаве које се доставе након наведе-
ног рока ће се сматрати неблаговременима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну 
област Историјске науке

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и засни-
вање радног односа: научни назив доктор 
историјских наука; испуњени и остали усло-
ви предвиђени Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду и 
Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Универ-
зитету у Новом Саду и Статутом Педагошког 
факултета у Сомбору и Правилником о усло-
вима и поступку за избор у звање и засни-
вање радног одоса наставника и сарадника 
на Педагошком факултету у Сомбору. Кан-
дидати уз пријаву подносе: оверене фотоко-

пије диплома свих нивоа студија са додаци-
ма диплома, попуњен образац биографских 
података (преузети са: http: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и елек-
тронској форми, библиографију објављених 
радова и саме радове, евалуацију студената 
о педагошком раду, уверење о некажњавању 
(МУП) и фотокопију личне карте. Пријаве са 
документацијом, се достављају Факултету 
на горе наведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Поступак 
избора у звање и заснивање радног односа 
спроводи се у складу са одредбама Закона 
о високом образовању, одредбама Статута и 
општих аката Универзитета у Новом Саду и 
Статута и општих аката Факултета. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.

тел./факс: 022/630-571
e-mail: ossbpsm@mts.rs
www.sbpaja-sm.edu.rs

Оглас објављен 08.03.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови” (за избор директора) 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.
тел./факс: 022/630-571
e-mail: ossbpsm@mts.rs
www.sbpaja-sm.edu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чл. 122, 123 став 1 3 и 14, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 88/17 и 27/2018) и то: I да 
има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе и подручја рада (основно обра-
зовање), за педагога и психолога, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области педагошких наука (лице из 
ове подтачке мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући премет, односно 
групу предмета); 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; II да 
има дозволу за рад (лиценцу за наставника, 
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педагога или психолога одн. положен струч-
ни испит); III да има обуку и положен испит 
за директора (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да 
исти положи у року од две гогине од дана 
ступања на дужност; IV да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; V да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; VI да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, за које је изречена безусловна казна 
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 или 
давање мита и других кривичних дела про-
тив службене дужности, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
санкцију и за кога није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; VII 
да има држављанство Републике Србије; VIII 
да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (српски). Наведени усло-
ви се доказују приликом пријаве на конкурс 
и проверавају у току рада. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави следећу документацију: 
попуњен одштампан пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (за 
лица која су стекла академско звање мастер, 
доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основном академским студија-
ма); оверену фотокопију доказа о положе-
ном испиту за лиценцу наставника, педагога 
или психолога, односно уверење о положе-
ном стручном испиту; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о положеном испиту 
за лиценцу за директора (уколико канди-
дат поседује); потврду да има најмање осам 
године рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања после стеченог одго-
варајућег образовања; доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнуће, за кривична дела примање 
и 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 кривични 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање 
утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
(оригинал или оверена фотокопија уверења, 
односно извода из казнене евиденције, не 
старијег од шест месеци – доказ издаје МУП, 
надлежна полицијска управа); уверење о 
држављанству Републике Србије, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од од 
шест месеци; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој спососбности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља 

изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду; доказ да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ о знању језика је диплома о сте-
ченом образовању на српском језику или 
положен испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве; оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања); оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника); радну биографију. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” и на огласној 
табли Националне службе за запошљавање, 
Филијала у Сремској Митровици. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкусра 
подносе се на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Све информације у вези 
расписаног конкурса могу се добити у школи 
на телефон број: 022/630-571.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА” 

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до краја 
радне 2022/2023. године, односно до 

31.08.2023. године
3 извршиоца

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана која 
је именована за директора установе до 

повратка запослене

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета 
односно ради посебне неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има одговарајуће високо 
образовање на студијма другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, мастер струковне студије) и 
специјалистичке струковне студије по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
у периоду од 10.09.2005. год. до 07.10.2017. 
године, односно на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне 
студије), студије у трајању од три године 
или више образовање – васпитач; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе 

кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; 6) дозвола за рад 
(лиценца) – уколико је поседује кандидат.

Службеник за јавне набавке
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета 
односно ради посебне неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има високо образовање 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, правне струке или еко-
номске струке; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) знање рада на рачуна-
ру; 6) положен стручни испит за службеника 
за јавне набавке – уколико је положен испит 
доставити уверење; 7) најмање три године 
радног искуства.

Кувар
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета 
односно ради посебне неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има средње образовање 
у трајању од 3 године, трећи степен стручне 
спреме – смер за кувара; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
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дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попу-
не формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани формулар 
потребно је приложити: радну и личну био-
графију са адресом и контакт телефоном – 
ЦВ; оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о некажњавању 
из МУП-а, не старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 
доказ о о знању српског језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад (кандидат 
који није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику потребно је да достави уве-
рење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе); оверену фото-
копију дозволе за рад – лиценцу, уколико 
је кандидат поседује; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за 
службеника за јавне набавке, уколико је 
кандидат поседује; извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом прибавља се пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава је  
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе 
на адресу: ПУ „Бошко Буха” Инђија, Душа-
на Јерковића 17а, са назнаком: „Пријава на 
конкурс”. Информације о конкурсу могу се 
добити у предшколској установи и на теле-
фон 022/560-614 радним даном од 07.00-
14.00 часова. Напомена: изабрани кандидат 
је дужан пре закључивања уговора о раду 
да достави лекарско уверење о здравственој 
способности. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31

тел. 022/351-214
е-mail: ossbanovci@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021 – 
даље: закон) за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога или психолога, 
односно лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање, и то: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обука и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има држављанство Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безу- 
словна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; – најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Комисија за избор директора 
цениће и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује, као 
и доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (не старије од шест 
месеци); оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или оба-
вештења о положеном испиту за лиценцу 
за наставника или стручног сарадника (не 
старије од шест месеци): оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе, уколико поседује (изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност) – доказ 
– потврду о најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци) – оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења (не 
старије од 6 месеци) из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; оригинал 

или оверена фотокопија уверења надлеж-
ног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покрену-
та истрага за кривична дела (не старије од  
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења надлежног привредног суда да кан-
дидат није осуђиван за привредни преступ, 
у вршењу раније дужности (не старије од  
6 месеци); доказ о знању српског језика, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), уколико 
је надзор вршен; уколико је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора устано-
ве, резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико је спољашње вредновање вршено); 
оригинал лекарско уверење – да има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима (може се приложити и 
из досијеа, а кандидат који буде изабран ће 
накнадно, пре закључења уговора, доставити 
ново лекарско уверење). Напомена: дирек-
тора школе именује министар на период од 
четири године. Поступак за избор директора 
спроводи комисија за избор директора, обра-
зована од стране школског одбора. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документа-
цијом, доставља се школи, лично или путем 
поште препорученом пошиљком. Пријаве на 
конкурс за избор директора установе подно-
се се у затвореној коверти на адресу Основна 
школа „Слободан Савковић”, Стари Бановци, 
Грчка 31, уз напомену „Конкурс за директо-
ра установе – не отварати”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Сва потребна обавештења о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 022/351-214.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

тел. 024/547-870
e-mail: visokaskola@vsovsu.rs

Наставник у звању предавача  
за област Психолошких наука,  

ужа научна област Психологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра 
наука или најмање стручни назив специја-
листе академских студија из научне (стручне) 
области за коју се бира у звање на акреди-
тованој високошколској установи и акреди-
тованом студијском програму, објављени 
стручни радови у ужој области за коју се 
бира, способност за наставни рад, позитивна 
оцена за наставно-педагошки рад од стра-
не студената током целокупног предходног 
изборног периода као и сви остали услови 
који су неопходни за избор у звање преда-
вача прописани Правилником о избору у 
звања наставника и сарадника школе. Право 
учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове прописане Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 
88/2017), услове прописане актом Нацио-
налног савета за високо образовање (Мини-
мални услови за избор у звање наставника 
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на академијама струковних студија и висо-
ким школама струковних студија), Правил-
ником о избору у звања наставника и сарад-
ника школе, Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи, у складу 
са којима ће бити извршен избор између 
пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да поднесу: био-
графију са свим битним подацима, кретање у 
професионалном раду (установа, факултет, 
универзитет или фирма, трајање запослења 
и звање – навести сва звања), списак радова 
и саме радове (уџбеници или збирке зада-
така и сви остали радови), остале податке: 
о наставном раду; научноистраживачком, 
уметничком, стручном и професионалном 
доприносу; о ангажовању у развоју наставе 
и других делатности високошколске уста-
нове; ваннаставним активностима; допри-
носу академској и широј заједници; при-
знањима и наградама, доказ о сарадњи са 
другим високошколским и научно-истражи-
вачким институцијама у земљи и иностран-
ству. Докази у овереној фотокопији: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, све високошколске дипло-
ме и додатак дипломи или нострификације 
диплома стечених у иностранству, оцена 
педагошког рада коју је кандидат добио у 
студентској анкети а која се односи на пре-
дходни изборни период (за кандидате који 
имају педагошко искуство), докази о рад-
ном искуству (наводе се сва запослења, од 
најскоријег до најстаријег), доказ надлеж-
ног органа поводом чињенице да кандидат 
није под истрагом и није кривично осуђиван 
(уверење из суда и полицијске управе). Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
подносе се на адресу Висока школа струков-
них студија за образовање васпитача и тре-
нера у Суботици, Банијска 67. Сву конкур-
сну документацију, као доказ о испуњености 
услова конкурса, доставити и у електронској 
форми на имејл школе: visokaskola@vsovsu.
rs. Упућују се кандидати да користе Образац 
пријаве на конкурс који се налази на сајту 
школе www.vsovsu.rs Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир и 
неће бити разматране.

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 5

тел. 031/812-341

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то да: 1) има одговарајуће 
образовање, средње образовање IV ССС, 
медицинска сестра васпитач, да има дозво-
лу за рад – лиценцу.

Сервирка

УСЛОВИ: I ССС, завршена основна школа

ОСТАЛО: 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држваљанству, односно извод из матичне 
књиге рођених); оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење из казнене евиденције које издаје 
организациона јединица МУП не старије од 
6 месеци); Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају установи. Пријаве са 
потписаном биографијом и контакт пода-
цима кандидата треба послати на адресу: 
Светосавска 5, Пожега. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
Предшколске установе и преко телефона 
031/812-341.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

Сарадник у настави за научну област 
Педагошке и андрагошке науке, ужа 

научна област Методика наставе 
математике

на одређено време од 1 године  
(са могућношћу продужења  

за још једну годину) 

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
на студијском програму мастер учитељ који 
је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8). Општи 
предуслов: кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом обра-
зовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу и чл. 88 Статута Педагошког 
факултета у Ужицу. Приложити: пријаву на 
конкурс, биографију, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију дипломе или уверења 
којим се потврђује претходни ниво образо-
вања, потврду о уписаним мастер студија-
ма, положеним испитима и просечној оцени 
положених испита, потврду надлежног орга-

на да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви, списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација у штам-
паној и електронској верзији. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса сви кандидати су у обавези 
да доставе и у елктронској форми (на ком-
пакт диску – ЦД). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве са документима, 
са назнаком „За конкурс”, доставити на адре-
су: Педагошки факлутет у Ужицу, Трг Светог 
Саве 36.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ”

31233 Крушчица
тел. 031/3898-006

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурс има лице 
које испуњава услове прописане чланом 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) односно: 1. да има 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психо-
лога школе, стечено 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, оносно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области из области педагошких наука, с 
тим да студије првог степена морају бити из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године 2. да има психичку, физичку и 
здравстену способност за рад са децом и уче-
ницима 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо- 
скврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених мађународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да против њега није покренут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога за наведена кри-
вична дела, непостојање дискриминаторног 
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понашања, утврђеног у складу са зако-
ном; 5. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за привредни преступ, у вршењу 
раније дужности; 6. да има држављанство 
Републике Србије; 7. да зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад;  
8. да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, 9. да има обу-
ку и положен испит за директора установе;  
10. да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
образовања и васпитања, дужност дирек-
тора основне школе може бити изабрано и 
лице које, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3. овог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада, на пословима васпитања и образо-
вања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе у 
предстојећем мандатном периоду; диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, струч-
ном испиту за наставника односно стручног 
сарадника (дозволу за рад); доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима конкурса (не старије од 
6 месеци); уверење привредног суда да није 
осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ, у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
ног суда да против њега није покренут кри-
вични поступак, доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела, непостојање дискримина-
торног понашања, утврђеног у складу са 
законом, не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), ако га поседује; доказ о 
резултататима стручно педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора школе; доказ о знању срп- 
ског језика на којем се изводи образовно- 
-васпитни рад (овај доказ у виду потврде да 
је кандидат положио испит из српског језика 
доставља кандидат који није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику); доказ 
о поседовању обуке и положеног испита за 
директора (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе). 

Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Сва потребна докумен-
тација се подноси у оригиналу или овереним 
копијама. Пријава на конкурс са доказима 
подноси се препорученом пошиљком или 
лично на адресу школе: Основна школа „Рат-
ко Јовановић”, Крушчица, 31233 Крушчица, 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за директора”. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у обзир за разматрање. Благовре-
меном пријавом сматра се она пријава која 
је поднета у року утврђеном у конкурсу. Бла-
говременом пријавом сматра ће се и пријава 
која је предата препорученом поштом и тада 
се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку. Ако рок за пријем прија-
ва пада у недељу или дане државног праз-
ника, помера се за следећи радни дан. Под 
потпуном пријавом сматра се она пријава 
која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове конкур-
са. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе на број телефона 031/3898-
006. О резултатима конкурса кандидати ће 
бити обавештени у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора 
школе од стране министра просвете науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 

ВАЉЕВО

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-104

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, кандидат треба да има образовање 
стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ; држављанство Републике 
Србије. Докази који се прилажу на конкурс: 
потписана пријава са биографијом; попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете; овере-
на фотокопија диплома којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неусуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сви докази прилажу се у ори-
гинал или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једи-

ницама, пријемним канцеларијама основних 
судова односно општинским управама као 
поверени послови). Кандидати чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућује се 
на психолошку процену способност за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће уче- 
сници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама ОШ „Илија Бирчанин” у Става-
ма, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у ори-
гинал или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавнох бележника биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на 
горе наведену адресу.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-104

Наставник математике
за рад у издовјеном одељењу у 

Причевићу, са 90% радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, кандидат треба да има образовање 
стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139 став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство 
Републике Србије. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: потписана пријава са 
биографијом; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете; оверена фотокопија дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; уверење о неусуђиваности. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригинал 
или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова 
односно општинским управама као пове-
рени послови). Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућује се 
на психолошку процену способност за рад 
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са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама ОШ „Илија Бирчанин” у Става-
ма, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у ори-
гинал или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавнох бележника биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на 
горе наведену адресу.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17500 Врање, Косовска бб.
тел. 017/405-860

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до његовог повратка са функције

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо 
образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе и Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, 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 (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручнеобласти за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисти-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
лице из подтачке (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да лице није правноснаж-
ном судском пресудом осуђивано за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној фор-
ми доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним студија-
ма, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним мастер академским студијама, односно 
оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама у четворогодишњем трајању, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005; оверену 
фотокопију уверења оположеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу (важи за кан-
дидате који нису приправници); уверење о 
држављанству, оверена фотокопија; не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених, оверена фотокопија; не старије од 
6 месеци; уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном судском пресудом за 
кривична дела из тачке 3) услова конкурса, 
не старије од 6 месеци; радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Знање 
језика на коме се изводи васпитно-обра-
зовни рад доказује се положеним испитом 
из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, осим за кандида-
те који су стекли образовање на српском 
језику. Решење о избору кандидата доноси 
директор школе. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног и мобил-
ног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Ближе информације могу се 
добити на телефон школе 017/405-860 или 
у просторијама школе. Пријаве се подносе 
у писаној форми на адресу школе или путем 
поште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб.
тел. 017/474-733

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године, место рада Владичин Хан Ђуре 
Јакшића бб. и подручна одељења

УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних 
Правилником о програму обуке за педагош-
ког асистента („Службени гласник РС”, број 
11/2010) треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васлитања („Служ-
бени гласник”, број 88/17) – даље – закони 
129/21) и услове прописане Правилником о 
педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Службени гласник РС”, број 87/2019), 
и то: да кандидат има одговарајуће образо-
вање IV степен стручне спреме; да има завр-
шен прописан програм обуке за педагошког 
асистента по програму обуке у складу са 
Правилником; да зна ромски језик; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безу- 
словна казна 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 при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, 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 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс, дос-
тави следећу документацију: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
– део ново); 2. кратку биографију; 3. овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; 4. сертификат или оверену фото-
копију сертификата о савладаном програму 
обуке за педагошке асистенте; 5. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фото-
копију); 6. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или ов. фотокопија); 7. Уверење 
о неосуђиваности за дела из чл. 139 ст. 1 
тач. 3) Закона, које издаје надлежна служ-
ба МУП-а; оригинал или оверену фотоко-
пију; 8. потврду високошколске установе 
или националног савета ромске национал-
не мањине да зна ромски језик; 9. доказ 
о знању српског језика – уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику. Оригинал или оверену фотокопију. 
Фотокопије морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Изабрани кандидат, пре 
заснивања радног односа треба да достави 
потврду да зна ромски језик; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, до 
стављају установи, у складу са чл. 154  
ст. 2 Закона. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс, са потреб-
ном документацијом, достављају се лич-
но или поштом у затвореним ковертама, 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс 
– за радно место педагошки асистент”. Бли-
жа обавештења се могу добити на телефон 
017/474-733. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”

17542 Врањска Бања 
Краља Петра I Ослободиоца 44

тел. 017/7455-218

Педагошки асистент 
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: 1. четврти степен стручне спре-
ме и сертификат Министарства просвете о 
завршеној обуци за педагошког асистента; 
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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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, 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 којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказе о испуњености услова из става 1 
тачка 1), 3) – 5) представљају саставни део 
пријаве на конкурс, док доказ из става 1 тач-
ка 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
кандидати попуњавају пријавни формулар са 
званичне инетрнет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају 
школи. Кандидати су дужни да доставе: 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану 
пријаву на конкурс са кратком биографијом; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђи-
ваности, извод из казнене евиденције који 
издаје МУП Србије (не старије од шест месе-
ци); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (осим кандидата 
које су одговарајуће образовање стекли на 
том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад); доказ да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Напомена: сви докази се прилажу у 
оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор школе. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима који врши надлежна служба 
за послове запошљавања, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на бројеве 
телефона које су навели у својим пријава-
ма. Разговор 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 усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена 
стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Пријаве 

на конкурс доставити на адресу: ОШ „Пред-
раг Девеџић”, 17542 Врањска Бања, Краља 
Петра I Ослободиоца 44, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”, са назнаком „За конкурс”. За 
додатне информације се можете обратити 
школи на број телефона: 017/7455-218. Рок 
за пријављивање 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”
17530 Сурдулица, Бело Поље

тел. 017/824-579

Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године,  

тј. до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има најмање средњу 
стручну спрему, да познаје ромски језик 
(било који дијалекат), да има искуства у 
раду са децом из осетљивих друштвених 
група, посебно ромском децом, да је завр-
шио обавезнум уводну обуку за педагошког 
асистента у организацији Министарства про-
свете, 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
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 про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: доказ о 
испуњености услова из тачке 1) и 4) тј. ове-
рену копију дипломе и уверење о држављан-
ству. Докази о испуњености услова из тач-
ке 2) подносе се пре закључења уговора о 
раду. Ближе информације о конкурсу можете 
добити преко телефона: 017/824-579. 

ВРШАЦ

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116

тел. 013/865-333

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане из члана 122 став 2, 5, 6, 9 и 
10, члана 139 и члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21), у даљем тексту: Закон. 
За директора, може бити изабрано лице које 
има одговарајуће високо образовање стече-
но на: 1) студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије 

или специјалистичке академске студије (сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука – у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) или, 2) 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога 
школе; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способност за рад са децом 
и ученицим; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање 
српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи; поседовање 
лиценце за директора школе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора 
школе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања у школи, после стеченог одгова-
рајућег образовања. Изузетно ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може да 
бити изабрано лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне ака-
демске, односо струковне и специјалистичке 
студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставни-
ке те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора школе и нај-
мање десет година рада у школи, после сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање, као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа 
(јавног бележника, градске или општинске 
управе, суда). Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: биографске податке, 
односно радну биографију; оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, 
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односно стручном испиту за наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; поло-
жен испит за директора (пријава се неће 
сматрати непотпуном уколико кандидат 
нема, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да положи испит за директора у року од 
две године); потврду о годинама рада после 
стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал); лекарско уверење (не старије од 6 
месеци); уверење о некажњавању из суда и 
СУП-а за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона и из привредног суда да 
није осуђиван за привредни преступ (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фото-
копија; доказ о знању српског језика (осим 
кадидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања (само канди-
дати који су претходно обављали дужност 
директора). Пријаве доставити на горе наве-
дену адресу, у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за директора школе”, лично 
или поштом. Ближе инфорације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на теле-
фон 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник предметне наставе  
– хемија

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог на рад, са 40% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове у складу са чл. 139 и чл.140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 06/20, 
129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министрства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар на 

конкурс кандидат треба да приложи: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању 
из члана члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019, 
06/20, 129/21) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у ОШ („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021), оверена фото-
копија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степе-
на доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија. 

Кандидати достављају и доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС – оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал уверења или 
оверена фотокопија – не старији од шест 
месеци); доказ о познавању српског јези-
ка, као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други доку-
мент којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе – оригинал 
или оверена фотокопија). Лекарско уве-
рење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно преда-
та школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у неки други 
дан кад школа не ради, рок истиче исте-
ком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи 
све прилоге који се захтевају у конкурсу, у 
складу са Законом и подзаконским актима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или преда-
ти препорученом поштом на горе наведену 
адресу, у затвореној коверти са назнаком 
„За комисију за избор”. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације о кон-
курсу могу се добити непосредно у школи, 
као и на телефон 019/3400-517.

Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године,  

са 88% норме

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, 
положен одговарајући ниво обуке, најмање 
уводна обука за педагошког асистента про-
писана Правилником о програму обуке за 

педагошког асистента („Службени гласник 
РС”, број 11/2010), савладана обука за рад у 
области педагошке асистенције у складу са 
новим Правилник о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту, да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/19, 06/20, 129/21), да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, да познаје српски језик и језик на 
коме се изводи образовно васпитни рад, и 
ромски језик сходно члану 141 став 8 и 9 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. У поступку избора педагошког 
асистента прибавља се мишљење надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе. 
Кандидат попуњава пријавни формулар 
скинут са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, и 
уз одштампан, попуњен и потписан фор-
мулар који је обавезан доставља и своју 
пријаву по конкурсу – конкурсној комисији 
школе и то: диплома о завршеној средњој 
школи, уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), уверење / сертифи-
кат о положеном нивоу обуке за педагошког 
асистента, уверење /сертификат којим се 
доказује савладана обука за рад у области 
педагошке асистенције, доказ о знању ром-
ског језика (потврда о познавању ромског 
језика који издаје високошколска установа 
или национални савет ромске националне 
мањине на основу положеног стандардизо-
ваног теста које израђује Министарство), 
доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (уверење из 
полицијске станице да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање). Доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доказује се уверењем надлежног 
дома здравља – службе медицине рада пре 
закључивања уговора о раду-доставља га 
изабрани кандидат. Предвиђена психолош-
ка процена способности кандидата за рад 
са ученицима у складу са законом. Доку-
ментацију уз пријаву доставити у ориги-
налу или овереним копијама. Неблаговре-
мене, неуредне и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати препоручено поштом на 
горе наведену адресу, или предати лич-
но у секретаријату школе, са назнаком  
„За конкурс / педагошки асистент – конкур-
сној комисији школе”, радним данима од 8 
до 13 часова, телефон 019/3400-517.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Зако-
на о раду , кандидати треба да испуњавају 
и услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да имају 
одговарајуће образовање. Кандидат мора 
да има завршену средњу медицинску школу 
васпитачког смера IV степен стручне спре-
ме; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остарује 
васпитно образовни рад. Уз пријаву канди-
дати терба да доставе оверене преписе и 
то: диплому о стручној спреми за медицин-
ску сестру – васпитача; уверење – потврду о 
неосуђиваности (да није старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (да није ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља кандидат пре закљу-
чења уговора о раду а доказ да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад се доставља уз пријаву у 
случају да је одговарајуће образовање сте-
чено ван територије Републике Србије. Кан-

дидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом у Националну служ-
бу за запошљавање у Зајечару. Уз пријав-
ни формулар (који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”, лично или на горе наведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија. 

ЗРЕЊАНИН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

www.tfzr.uns.ac.rs
тел. 023/550-515, факс: 023/550-520

Сарадник у звање сарадник 
у настави, ужа научна област 

Математика
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за звање сарадника у 
настави: студент мастер академских сту-
дија који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам 
(8), као и услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању, чланом 89А Ста-
тута Техничког факултета „Михајло Пупин” 
у Зрењанину, чланом 5 Правилника о усло-
вима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника Технич-
ког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

Наставник у звање ванредног 
професора, ужа научна област 

Менаџмент
на одређено време од пет година 

2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за звање ванредног про-
фесора: доктор техничких наука, смисао за 
наставни рад, објављени научни радови, 

односно стручни радови са рецензијама у 
научним часописима или зборницима, као и 
више научних радова од значаја за развој 
науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часо-
писима, са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, ори-
гинални метод, нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројек-
тима, објављен уџбеник, монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова 
сопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима.

Наставник у звање ванредног 
професора, ужа научна област 

Инжењерство заштите  
животне средине
на одређено време  

од пет година 

УСЛОВИ: услови за звање ванредног про-
фесора: доктор техничких наука, смисао за 
наставни рад, објављени научни радови, 
односно стручни радови са рецензијама у 
научним часописима или зборницима, као и 
више научних радова од значаја за развој 
науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часо-
писима, са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, ори-
гинални метод, нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројек-
тима, објављен уџбеник, монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова 
сопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима: докази 
о испуњавању услова конкурса, биогра-
фија, оверене фотокопије диплома о одго-
варајућем академском и стручном звању, 
списак објављених научних и стручних 
радова, књиге и саме радове, подне-
се Факултету у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” 
на адресу: Технички факултет „Михајло 
Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб. Кон-
такт телефон: 023/550-515.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



ННа 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�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�у�
претходне�две�групе�–�ученици,�студенти,�пензионери,�лица�којима�
мирују�права�из�радног�односа�и�други.

Основна документација за пријављивање:
•�личнa�картa�или�друга�важећа�јавна�исправа�са�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�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�инвали-
дитетом�(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 документа-
цију 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�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�ваше�могућности�за�запошљавање.
•�Саветовање�у�процесу�тражења�посла�
•�Информисање�о�слободним�радним�местима:
–�саветник�за�запошљавање
–�самоуслужни�систем�
–�публикација�„Послови”
–�огласна�табла�
–�сајт�НСЗ:�www.nsz.gov.rs
•�Информисање�путем�интернета�и�у�центрима�за�информисање�и�
професионално�саветовање�(ЦИПС)�
•�Миграциони�сервисни�центар�(МСЦ)�–�у�Београду,�Бору,�Краљеву,�
Крушевцу,�Новом�Саду,�Новом�Пазару�и�Нишу�
•�Сајмови�запошљавања
•�Обуке�за�активно�тражење�посла
•�Клуб�за�тражење�посла��
•�Каријерно�вођење�и�саветовање�
•�Програми�обука�и�стручног�оспособљавања
•�Јавни�радови
•�Обуке�за�покретање�сопственог�бизниса
•�Субвенција�за�самозапошљавање
•�Субвенције�за�запошљавање�незапослених�лица�из�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:
•�обавештавање�о�могућностима�и�условима�за�запошљавање
•�посредовање�у�запошљавању�у�земљи�и�иностранству
•�психолошку�подршку�током�тражења�посла
•�учешће�у�мерама�активне�политике�запошљавања.

Запослени који траже промену запослења� и� друга� лица�
која� траже� запослење� остварују� право� на� информисање,� 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



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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