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БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Виши суд у Београду, Београд, Савска 17а.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник 
– виши судијски сарадник звање 

самостални саветник
7 извршилаца

Опис послова: помаже судији у раду; 
израђује нацрте судских одлука; проуча-
ва правна питања, судску праксу и правну 
литературу; израђује нацрте правних схва-
тања; усвојена правна схватања припрема 
за објављивање; врши самостално или уз 
надзор и по упутствима судије друге стручне 
послове, као и друге послове по налогу пред-
седника Суда.

Услови: стечено високо образовање из 
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 – дипломирани прав-
ник, или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит, нај-
мање две године радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испи-
та и потребне компетенције за ово радно 
место.

2. Радно место записничар звање 
референт

3 извршиоца

Опис послова: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске посло-
ве у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен; као записничар за 
време суђења куца записнике; куца тексто-
ве по диктату и са диктафона; врши препис 
тонског записа главног претреса; израђује 
све врсте табела; сређује списе, води рачу-
на о уредности списа и води попис спи-
са сходно одредбама Судског пословни-
ка; обавља потребне техничке послове у 
вези са суђењем; поступа по наредбама са 
записника; саставља извештаје са распра-
ва и претреса ради доставе писарници; по 
налогу руководиоца дактилобироа обавља 
и послове записничара у дактилобироу; 
стара се о чувању и преносу података, дос-
тупности материјала, исправности биротех-
ничке опреме и рационалном коришћењу 
канцеларијског и другог потрошног мате-
ријала, обавља и друге послове по налогу 
судије код којег је распоређен и руководио-
ца дактилобироа.

Услови: завршена средња школа друштве-
ног, природног или техничког смера или 
гимназија, у трогодишњем или четворого-
дишњем трајању, односно трећи или четвр-
ти степен стручне спреме, најмање две годи-
не радног искуства у струци, положен испит 
за дактилографа Iа или Iб класе, положен 
државни стручни испит и потребне компе-
тенције за ово радно место.

3. Радно место административно-
технички послови у писарници, 

звање референт
2 извршиоца

Опис послова: поступа по предметима од 
пријема до архивирања; доставља странкама 
иницијална акта и судске одлуке; здружује 
поднеске, доставнице и повратнице, посту-
па по примљеним поднесцима и врши њихов 
попис, износи предмете за суђење; доставља 
списе вишем суду на одлуку, врши обрачун и 
наплату судске таксе; попуњава статистич-
ке листове по свим правноснажно оконча-
ним предметима; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца одсека писарнице, упра-
витеља писарнице и секретара суда.

Услови: завршена средња школа друштве-
ног, природног или техничког смера или 
гимназија, у трогодишњем или четворого-
дишњем трајању, односно трећи или четврти 
степен стручне спреме, најмање две године 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за 
ово радно место.

4. Радно место систем 
администратор, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: врши инсталацију, поде-
шава и администрира системски софтвер у 
Суду, пословни софтвер, антивирусни и дру-
ги софтвер за заштиту у Суду, самостално 
врши инсталацију и тестирање софтверских 
апликација, администрира и прати рад рачу-
нарске мреже, учествује у изради технич-
ке документације, стандарда и процедура 
за набавку опреме из делокруга свог рада, 
ради на пословима набавног инжењеринга и 
учествује у избору добављача софтверских 
решења, обавља послове израде видео пре-
зентација и дизајна пословног материјала 
Суда, обавља послове пројектовања и раз-
воја једноставнијих софтверских аплика-
ција, имплементира антивирусну заштиту, 
ажурира базу прописа, стара се о резервним 
копијама података, обавља послове евиден-
ције информатичких ресурса Суда, обавља 
друге послове по налогу председника суда, 
секретара суда и руководиоца службе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области природно-математичких или 
техничко-технолошких наука са специјалис-
тичким знањима из области информационих 
технологија – на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или на специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за ово радно 
место.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спрово-
ди интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних 
компетенција: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест);
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се 
вршити писaном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовање 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 обаразац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. 

Провера сваке од општих функционалних 
компетенција не може трајати дуже од јед-
ног сата.

Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције, искључују се из 
даљег изборног поступка. 

Информације о материјалу за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији суда.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Међу кандидатима врши се 
провера посебних функционалних компетен-
ција и то: 

1. За радно место судијски помоћник – 
виши судијски сарадник: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада судска управа – познавање 
материјалних и процесних прописа реле-
вантних за надлежност суда – провера ће се 
вршити писаним путем – тест.
– Посебна функционална компетенција 
за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник – поседовање знања и 
вештина за израду нацрта судских одлука и 
других аката – провера ће се вршити усме-
ним путем – разговор са кандидатом. 
– Посебна функционална компетенција 
за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник – презентерске вештине, 
вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са канди-
датом.

2. За радно место записничар: 
– Посебна функционална компетенција за 
радно место записничар – познавање пропи-
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са: Закон о општем управном поступку, Закон 
о државним службеницима и Судски послов-
ник – провера ће се вршити писаним путем 
– тест. 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом. 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом. 

3. За радно место административно-тех-
нички послови у писарници:
– Посебна функционална компетенција за 
радно место административно-технички 
послови у писарници – познавање прописа: 
Закон о општем управном поступку, Закон о 
државним службеницима и Судски послов-
ник – провера ће се вршити писаним путем 
– тест.
– Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом.
– Посебна функционална компетенција у 
области рада судска писарница – знање и 
вештине потребне за рад на пословном соф-
тверу за управљање предметима – провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.

4. За радно место систем администра-
тор:
– Посебна функционална компетенција за 
радно место систем администратор – позна-
вање прописа: Закон о општем управном 
поступку, Закон о државним службеницима 
и Судски пословник – провера ће се вршити 
писаним путем – тест.
– Посебна функционална компетенција 
у области рада информатички послови – 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом. 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада информатички послови у пра-
восуђу – знање и вештине за обуку запосле-
них за рад са пословним софтвером – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају 
на питања заокруживањем једног од понуђе-
них одговора из базе питања објављене на 
интернет презентацији Вишег суда у Београ-
ду. Кандидат може на свако питање дати, 
односно заокружити само један одговор. 
Свако брисање или исправка датог одговора 
сматра се као нетачан одговор. Ако се кан-
дидат на тесту служи недозвољеним сред-
ствима, комисија ће удаљити кандидата са 
теста. У том случају сматра се да кандидат 
није положио тест. Време за израду теста је 
45 (четрдесетпет) минута. Разговор са кан-
дидатом захтева да се у усменом облику да 
предлог решења одређеног задатка који је 
типичан за обављање послова радног места. 
Време за припрему задатка је 15 (петнаест) 
минута. 

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција и то: 
управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет, вршиће се 
од стране дипломираног психолога путем 
упитника. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
свим радним местима и прихватања вредно-
сти државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

IV Врста радног односа и место рада за 
сва радна места: За сва радна места рад-
ни однос се заснива на неодређено време у 
Вишем суду у Београду, Савска улица број 
17а, уз обавезан пробни рад за оне који први 
пут заснивају радни однос у државном орга-
ну. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.

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

VI Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Датум оглаша-
вања: 14.09.2022. године. 
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Вишег суда у Београду, на интернет презен-
тацији Вишег суда у Београду, на порталу 
е-управе и на интернет презентацији и у 
периодичном издању Националне службе за 
запошљавање. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање – публикација „Послови”. 
Последњи дан рока за подношење пријава је 
22.09.2022. године. 

VII Пријава на конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Вишег суда у Београду 
(https://www.bg.vi.sud.rs/).

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

Уредно попуњен, одштампан и потписан 
Образац пријаве подноси се на шалтеру 
пријема Вишег суда у Београду, Савска улица 
број 17а, Београд или путем поште на исту 
адресу са назнаком „Пријава на јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног 
места – назив радног места”.
Приликом предаје пријаве на 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 три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен 
за доставу обавештења. 

VIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом:
– биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству;
– уверење о држављанству Републике 
Србије;
– извод из матичне књиге рођених; 
– диплома којом се потврђује стручна спре-
ма;
– за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник у звању самостални савет-
ник уверење о положеном правосудном 
испиту;
– за радно место записничар у звању рефе-
рент – уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
и уверење о положеном испиту за дактило-
графа Iа или Iб класе;
– за радна места административно-технички 
послови у писарници и систем администратор 
– уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима;
– исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења, уговори и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство);
– потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник интерног конкурса био у рад-
ном односу;
– уверење да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије (не 
старије од шест месеци);
– други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и 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).

Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству мора бити ностри-
фикована.

IX 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 5 (пет) радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурс-
ном 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 запос-
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лење, писмено се обавештавају да су искљу-
чени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
суда са назнаком „За јавни конкурс”.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Вишег суда у Београду, у Савској ули-
ци број 17а. Кандидати ће о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона или e-mail адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве. Изборни поступак 
ће започети по истеку рока за подношење 
пријава. 

Кандидати који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или e-mail адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве. 

XI Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Биљана Томић, 
саветник за аналитичке и кадровске посло-
ве Вишег суда у Београду, контакт телефон 
011/745-1448.

НАПОМЕНЕ:
– Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном о општем управном поступку прописано 
је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води служ-
бена 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 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). 
– Потребно је да кандидат у делу Изјава*, 
у Обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција. 
– Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази биће 
одбачене. 
– Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе у року од 6 месеци од дана 
заснивања радног односа. 
– Положен државни испит није услов нити 
предност за заснивање радног односа.
– Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места и 
да се избор кандидата врши на основу про-
вере компетенција. 
– Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком председника Вишег суда 
у Београду.

– Обавештавају се учесници конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
– Виши суд у Београду не врши дискримина-
цију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности и етничког порекла или инва-
лидитета. Конкуренција се заснива на квали-
тету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови који 
су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.
– Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Вишег суда у Београду https://
www.bg.vi.sud.rs/, на огласној табли Вишег 
суда у Београду, на порталу e-uprave и 
на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна 
места, може се преузети на званичној интер-
нет презентацији Вишег суда у Београду 
(https://www.bg.vi.sud.rs/).

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32 став 7 Закона о забра-
ни дискриминације („Службени гласник РС”, 
бр. 22/09 и 52/21); члан 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), члан 
9 став 3 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и члана 4 став 2 Правилника о 
попуњавању радних места у Стручној служби 
Повереника за заштиту равноправности, бр. 
110-00-12/2019-04 од 30. јануара 2020. годи-
не, Повереник за заштиту равноправности 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ 
СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ 

РАВНОПРАВНОСТИ

I Датум оглашавања: 14. септембар 2022. 
године. Датум истека рока за пријављивање: 
22. септембар 2022. године.

II Орган у коме се попуњава радно ме- 
сто: Повереник за заштиту равноправности, 
Београд, Булевар краља Александра 84.

III Радно место које се попуњава: 

1) Радно место за опште правне 
послове и послове јавних набавки, у 
звању самосталног саветника, Група 
за људске ресурсе и опште правне 
послове, Сектор за опште послове

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради предлога 
општих аката о раду Стручне службе; при-
бавља предлоге других организационих једи-
ница Стручне службе за израду Плана јавних 
набавки и припрема предлог Плана јавних 
набавки Повереника; спроводи поступке 
јавних набавки и набавки и израђује доку-
ментацију у вези са набавкама; контролише 
израду нацрта уговора и споразума са дру-
гим органима, правним и физичким лицима 

које Повереник закључује из делокруга Сек-
тора; проверава и прати усклађеност спро-
вођења поступака јавних набавки са закон-
ским прописима из ове области; израђује и 
доставља извештаје надлежним институција-
ма и израђује друге извештаје, информације 
и анализе из делокруга рада; припрема акте 
у вези са пријемом лица у радни однос, као и 
акте у погледу остваривања права, дужности 
и одговорности запослених у Стручној служ-
би; припрема информације од јавног значаја 
по захтеву за слободан приступ информа-
цијама од јавног значаја; израђује Инфор-
матор о раду; организује послове везане 
за безбедан рад у складу са законом којим 
се уређује безбедност и здравље на раду и 
обавља друге послове које одреди руково-
дилац Групе.

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, најмање пет 
година радног искуства у струци, као и ком-
петенције за рад на радном месту.

IV 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. 
Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се: 

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

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „Дигитална 
писменост” (поседовање знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста, 
табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области 
и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције – Дигитална писме-
ност, 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. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихва-
ти доказ који је приложен уместо тестовне 
провере.
Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, www.suk.gov.rs.
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2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

Посебне функционалне компетенције 
у одређеној области рада, по области-
ма знања и вештина: 1. Управно-прав-
ни послови – (општи управни поступак); 2. 
Послови управљања људским ресурсима 
– (Радно-правни односи у државним орга-
нима; Управљање људским ресурсима које 
је базирано на компетенцијама; Област 
управљања људским ресурсима: анализа 
посла, кадровско планирање, регрутација, 
селекција, увођење у посао, стручно усавр-
шавање, вредновање радне успешности, 
награђивање, управљање каријером и Орга-
низациона култура и понашање и 3. Послови 
јавних набавки (Методологија за припрему и 
израду плана јавних набавки (Методологија 
за припрему и израду конкурсне документа-
ције у поступку јавних набавки; Методологија 
за заштиту права у поступку јавних набав-
ки; Облигациони односи и Методологија за 
праћење извршења уговора) – провера ће се 
вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебне функционалне компетенције 
за одређено радно место по области-
ма знања и вештина: 1. Професионално 
окружење, прописи и акти из надлежности 
организације органа (Закон о забрани дис-
криминације, Одлука о образовању Стручне 
службе Повереника за заштиту равноправ-
ности, Правилник о попуњавању радних мес-
та у Стручној служби Повереника за зашти-
ту равноправности); 2. Релевантни прописи, 
акта и процедуре из делокруга радног места 
(Закон о државним службеницима, Закон о 
платама државних службеника, Закон о раду, 
Закон о јавним набавкама, Колективни уго-
вор за државне органе, Уредба о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима, Уредба о вред-
новању радне успешности државних служ-
беника, Уредба о одређивању компетенција 
за рад државних службеника) и 3. Вештина 
комуникације (Усмена и писана комуника-
ција) – провера ће се вршити разговором и 
усменом симулацијом.

3. Провера понашајних компетенција: 
Кандидати који испуне мерила за проверу 
посебних функционалних компетенција пози-
вају се на проверу понашајних компетенција.

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Са кандидатима који су дока-
зали поседовање понашајних компетенција 
обавиће се интервју у циљу провере мотива-
ције за рад и прихватања вредности држав-
них органа.

V Место рада: Београд, Булевар краља 
Александра 84

VI Пријава на конкурс: Пријава на јав-
ни конкурс врши се искључиво на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Повереника за заштиту равноп-

равности (www.ravnopravnost.gov.rs), на 
званичној интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима (образац који је 
објављен уз овај оглас) или у штампаној 
верзији на писарници Повереника за зашти-
ту равноправности, Немањина бр. 22-26 
(заједничка писарница републичких орга-
на), Београд. Приликом предаје пријаве на 
јавни конкурс пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Подносилац пријаве се 
обавештава о додељеној шифри у року од 
три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Напо-
мена: Пример правилно попуњеног обрасца 
пријаве се може погледати на блогу Службе 
за управљање кадровима (https://kutak.suk.
gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку „Образац 
пријаве”.

VII Адреса на коју се подносе пријаве 
за јавни конкурс и начин подношења: 
Пријава на јавни конкурс мора бити својеруч-
но потписана и подноси се на адресу: Пове-
реник за заштиту равноправности, Београд, 
Немањина 22-26 (заједничка писарница 
републичких органа), са назнаком „За јавни 
конкурс”.

VIII Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Давор-
ка Јовичић, број телефона: 011/243-64-64, у 
времену од 10.00-14.00 часова.

IX Рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

X Општи услови за запослење: држа- 
вљанство Републике Србије, да је учесник 
конкурса 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.

XI 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 мати-
чне књиге рођених; оригинал или овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, угово-
ри и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, у којем периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са кон-
курсном комисијом биће позвани 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 доказе који се при-

лажу 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 дос-
тављају на наведену адресу за подношење 
пријаве.
Државни службеник који се пријављује на 
конкурс, подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен, 
уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених.
Сви докази који се прилажу морају бити на 
језику и писму који је у службеној употреби 
државних органа Републике Србије, тако да 
се уз исправу састављену на страном језику 
прилаже прописани оверен превод на српски 
језик.
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача.

Стране високошколске исправе морају бити 
признате у складу са важећим Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 – др. закон, 6/20 – др. закон, 11/21 – др. 
пропис, 67/21 – др. закон, 67/21).

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 поверени 
посао). 

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентич-
но тумачење) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Потребно је да учесник кон-
курса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе 
за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. Документа о чињени-
цама о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, уверење о положеном право-
судном испиту. Наведене доказе кандидат 
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

XII Трајање радног односа: За наведе-
но радно место радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Државни службеник који је засновао 
радни однос на неодређено време и држав-
ни службеник на пробном раду који је засно-
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вао радни однос на неодређено време, а који 
нема положен државни стручни испит, дужан 
је да положи државни стручни испит у року 
од шест месеци од дана заснивања радног 
односа, односно до окончања пробног рада.

XIII Место, дан и време када ће се извр-
шити провера оспособљености, знања и 
вештина кандидата 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, изборни 
поступак ће се спровести почев од 3. октобра 
2022. године, у просторијама Повереника за 
заштиту равноправности, у Београду, Буле-
вар краља Александра бр. 84, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакте 
(електронску адресу или бројеве телефона), 
које наведу у својим пријавама. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (електронску 
адресу или бројеве телефона), које наведу у 
својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Пробни рад обавезан је за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу.
Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места и 
да се избор кандидата врши на основу про-
вере компетенција. Положен државни струч-
ни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа.
Овај конкурс се оглашава на огласној таб-
ли и интернет презентацији Повереника за 
заштиту равноправности: www.ravnopravnost.
gov.rs; на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на 
порталу е-управе; на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, може се преузе-
ти на званичној интернет презентацији Пове-
реника за зашиту равноправности и интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима (верзија обрасца која је објављена уз 
овај оглас).
Сви појмови употребљени у овом конкурсу у 
мушком граматичком роду обухватају мушки 
и женски род лица на која се односе.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Конкурс објављен 7. септембра 2022. годи-
не, у публикацији „Послови”, мења се, због 
исправке техничке грешке, у следећем:

– У делу Провера посебних функционал-
них компетенција – под редним бројем 4. 
уместо речи „писмено и усмено путем 
симулације”, треба да стоји –”писано 
путем теста”. 

– У делу „XII Датум и место провере 
компетенција кандидата у изборном 
поступку”, у првом пасусу  уместо речи 
„почев од 19. септембра 2022. годи-
не”, треба да стоји – „почев од 3. октобра 

2022. године”. У другом пасусу уместо речи 
„Провера посебних функционалних компе-
тенција и Интервју са Конкурсном комисијом 
обавиће се упросторијама Министарства 
државне управе и локалне самоуправе”, тре-
ба да стоји – „Провера посебних функ-
ционалних компетенција и интервју 
са Конкурсном комисијом обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у 
Палати Србије, Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило)”.

*Обавезно преузети последњу верзију 
Обрасца пријаве на конкурс на интернет пре-
зентацији  Службе за управљљање кадрови-
ма www.suk.gov.rs  на интернет презентацији 
Министарства државне управе и локалне 
самоуправе www.mduls.gov.rs  и у штампаној 
верзији на писарници Министарства државне 
управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 
6, Београд.

*Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања измене у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну формацијских места у 
Универзитету одбране пријемом 

лица из грађанства у својству војних 
службеника и војних намештеника у 

радни однос на неодређено време

У Војну академију
место службовања Београд 

1) Референт за одржавање 
непокретности, ОАС 240

2) Референт за одржавање 
непокретности, ОАС 240

3) Наставник немачког језика, ОАС 
240

4) Перионичар – пеглар, НСС
2 извршиоца

5) Грађевински бравар  
– заваривач, КВ

6) Помоћник управника сервиса 
термоенергетике, ОАС 240

7) Хемијски лаборант, ССС

8) Руковалац парних котлова са АТК, 
КВ

9) Монтер централног грејања – 
заваривач, КВ

3 извршиоца

10) Месар, КВ

11) Помоћни радник, НСС
5 извршилаца

12) Помоћни радник, НСС
5 извршилаца

У Војну гимназију
место службовања Београд

13) Радника за спремање 
просторија, НСС

2 извршиоца

Општи услови конкурса: да је кандидат 
пунолетни држављанин Републике Србије; 
да је кандидат здравствено способан за рад 
у Министарству одбране и Војсци Србије; да 
кандидат има одговарајућу стручну спрему 
за формацијско место за које конкурише; 
да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа; да се против 
кандидата не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службе-
ној дужности и да није осуђиван за таква 
дела казном затвора у трајању дужем од 6 
(шест) месеци и да је кандидат безбедносно 
проверен и да нема безбедносних сметњи за 
пријем на формацијско место на које конку-
рише.

Посебни услови конкурса: 
– за радно место под бројем 1 може конку-
рисати лице које има завршене основне ака-
демске студије у трајању од четири године из 
грађевинског инжењерства, област конструк-
ције (ОАС 240 ЕСПБ).
– за радно место под бројем 2 може конку-
рисати лице које има завршене основне ака-
демске студије у трајању од четири године 
из електротехничког инжењерства, област 
енергетика (ОАС 240 ЕСПБ).
– за радно место под бројем 3 може конку-
рисати лице које има завршене основне ака-
демске студије у трајању од четири године 
из филолошких наука, област немачки језик 
и књижевност (ОАС 240 ЕСПБ).
– за радно место под бројем 4 може конкури-
сати лице које има завршено основно обра-
зовање (НСС).
– за радно место под бројем 5 може конкури-
сати лице које има завршену средњу школу 
грађевинске струке у трајању од три године, 
занимање: бравар. 
– за радно место под бројем 6 може конку-
рисати лице које има завршене основне ака-
демске студије у трајању од четири године 
из машинског инжењерства, област: термо-
техника (ОАС 240 ЕСПБ).
– за радно место под бројем 7 може конку-
рисати лице које има завршену средњу тех-
ничку школу у трајању од четири године, 
образовни профил: хемијско-технолошки 
техничар.
– за радно место под бројем 8 може конкури-
сати лице које има завршену средњу школу 
(машинско енергетске или електроенергетске 
струке) у трајању од три године и положен 
испит о стручној оспособљености за вршење 
послова руковалац парних котлова са АТК.
– за радно место под бројем 9 може конкури-
сати лице које има завршену средњу машин-
ску школу у трајању од три године и оспо-
собљеност за занимање заваривача.
– за радно место под бројем 10 може конку-
рисати лице које има завршено средње обра-
зовање у трајању од три године, образовни 
профил: месар. 
– за радно место под бројем 11 може кон-
курисати лице које има завршено основно 
образовање (НСС).
– за радно место под бројем 12 може кон-
курисати лице које има завршено основно 
образовање (НСС).

http://www.suk.gov.rs
http://www.mduls.gov.rs
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– за радно место под бројем 13 може кон-
курисати лице које има завршено основно 
образовање (НСС).

Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војс-
ци Србије, при избору за пријем у службу у 
својству цивилног лица на служби у Војсци 
Србије додатно се вреднује чињеница да је 
кандидат супружник, односно члан породи-
це погинулог професионалног припадни-
ка Војске Србије, погинулог или умрлог од 
последица повреда задобијених у вршењу 
службе у Војсци Србије, дете палог бор-
ца, супружник професионалног припадника 
Војске Србије премештеног из једног у друго 
место службовања и супружник односно члан 
породице професионалног војног лица.

Пробни рад, у трајању од шест месеци, 
обавезан је за све кандидате који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад прати непосредно претпоставље-
ни старешина, који надлежном руководиоцу 
даје писано мишљење о томе да ли је лице 
задовољило на пробном раду. Лицу које не 
задовољи на пробном раду отказује се радни 
однос без његове писане сагласности и без 
права на новчану накнаду због отказа.

Начин конкурисања: Кандидати који 
испуњавају опште и посебне услове конкур-
са подносе пријаву (молбу) Војној академији 
Универзитета одбране, уз коју прилажу сле-
дећу документацију: CV или кратку биогра-
фију; копију личне карте (или одштампане 
очитане податке); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија; 
ако није нови образац, не старији од шест 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старији од шест 
месеци); оверена фотокопија доказа о стече-
ној школској спреми и то:
а) За кандидате који конкуришу за 
радна места под бројевима 1, 2, 3, 6: 
оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним академским студијама неопходним 
за радно место за које кандидат конкурише 
(уколико кандидат не поседује у тренутку 
подношења документације диплому, при-
знаће се и уверење о стеченој школској спре-
ми, али је кандидат у обавези да на захтев 
Конкурсне комисије до окончања поступка по 
овом конкурсу достави оверену фотокопију 
дипломе о стеченој школској спреми); 
б) За кандидате који конкуришу за рад-
на места под бројевима 5, 7, 8, 9, 10: 
оверена фотокопија дипломе средње школе 
и оверене фотокопије сведочанстава из свих 
разреда средње школе (уколико кандидат не 
поседује у тренутку подношења документа-
ције диплому средње школе, признаће се и 
уверење о стеченој школској спреми, али је 
кандидат у обавези да на захтев Конкурсне 
комисије до окончања поступка по овом кон-
курсу достави оверену фотокопију дипломе 
средње школе); 
в) за кандидате који конкуришу за рад-
на места под бројевима 4, 11, 12, 13: 
оверена фотокопија дипломе основне школе 
и оверене фотокопије сведочанстава из V, VI, 
VII и VIII разреда основне школе (уколико 
кандидат не поседује у тренутку подношења 
документације диплому основне школе, при-
знаће се и уверење о стеченој школској спре-
ми, али је кандидат у обавези да на захтев 
Конкурсне комисије до окончања поступка по 
овом конкурсу достави оверену фотокопију 
дипломе основне школе);

– уверење надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности (оригинал не старији од шест месе-
ци или оверена фотокопија);
– уверење надлежног органа Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није кри-
вично осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (оригинал не старији од шест 
месеци или оверена фотокопија);
– уверење државног органа у којем је кан-
дидат био на служби да му радни однос није 
престајао због теже повреде дужности из 
радног односа (напомена: ово се не односи 
на кандидате који нису били у радном односу 
у државном органу) и
– писани доказ уколико кандидати испуња-
вају услов из члана 125 Закона о Војсци 
Србије.

Поред лица из грађанства, на конкурс се 
могу пријавити и лица која се налазе на 
служби у Министарству одбране или Војсци 
Србије. Наведена лица пријаву са документи-
ма достављају преко својих војних пошта, уз 
мишљење старешине, односно руководиоца 
јединице – установе ранга батаљона, оверен 
и потписан картон основних и личних пода-
така (КОЛП).

Лице које је већ запослено у Министар-
ству одбране и Војсци Србије, а које се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању на радно место, односно на фор-
мацијско место у организационој јединици у 
којој ради, или решење да је нераспоређено.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији коју је оверио јавни бележник, 
основни судови, судскe јединицe, пријемнe 
канцеларијe основних судова, односно 
општинских управа као поверени посао. 
Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве 
за свако формацијско место на које конку-
ришу, у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражене доказе.

Изборни поступак: Изборни поступак ће 
се спровести само међу кандидатима који 
испуњавају све услове конкурса за пријем 
на радно место. Кандидати који доставе бла-
говремену, дозвољену и потпуну пријаву на 
конкурс биће упућени на психолошку про-
цену. Психолошка процена кандидата врши 
се према критеријумима профила за цивил-
на лица, а у складу са степеном образовања 
потребним за формацијско место које се 
попуњава. Психолошка процена кандидата 
обавља се групним и индивидуалним психо-
лошким испитивањем. Групно психолошко 
испитивање подразумева психолошку про-
цену кандидата батеријом тестова. Индиви-
дуално испитивање кандидата подразумева 
процену кандидата кроз психолошки интер-
вју и друге психолошке технике. Кандидати 
који успешно прођу психолошку процену 
биће обавештени о термину одржавања про-
вере знања и способности. Провера знања и 
способности спроводи се тако што кандидат 
на тесту знања одговара на питања бирањем 
једног тачног одговора или више тачних 
одговора. Провера знања и способности 
вреднује се тако што се одређује проценат 
тачних одговора. Кандидати са више од 50% 
тачних одговора могу да учествују у даљем 
току изборног поступка. Са кандидатима који 

успешно прођу провере знања и способности 
комисија ће обавити разговор и извршити 
њихово рангирање у складу са критеријуми-
ма одобреним Одлуком о критеријумима за 
пријем цивилних лица на службу у Војсци 
Србије јавним конкурсом и без јавног конкур-
са („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 
и 2/22). Сва обавештења упућују се канди-
дату на адресу која је наведена у пријави 
за конкурс. У изборном поступку биће при-
мењени критеријуми прописани Одлуком о 
критеријумима за пријем цивилних лица на 
службу у Војсци Србије јавним конкурсом и 
без јавног конкурса („Службени војни лист”, 
број 13/19, 20/20 и 2/22), а који обухватају 
просек оцена са нивоа школовања које је 
прописано за пријем на радно место (30% 
од укупног броја бодова), провера знања и 
способности (30% од укупног броја бодова); 
психолошку процену кандидата (30% од уку-
пног броја бодова) и разговор са кандидатом 
(10% од укупног броја бодова). За кандида-
те који испуњавају услове конкурса и уђу у 
најужи избор уз њихову писану сагласност 
биће извршена безбедносна провера. Канди-
дати који уђу у најужи избор, пре пријема у 
радни однос, доставиће лекарско уверење о 
здравственој способности. Кандидат који се 
не одазове позиву или не оправда изостанак, 
као и кандидат који не задовољи минимал-
не критеријуме за избор у некој активности, 
не позива се да учествује у даљем изборном 
поступку.

Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Марко Андрун, војни 
службеник, телефон 011/3603-378.

Начин подношења пријаве: Пријаве на 
конкурс, са приложеним доказима о испуња-
вању услова, доставити непосредно или 
поштом препоручено на адресу:
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Вељка Лукића Курјака број 33, Београд
са назнаком „За јавни конкурс – за радно 
место под редним бројем___”.

У пријави за конкурс обавезно се наводе 
основни лични подаци, адреса на коју се 
кандидату достављају обавештења (кућна и 
имејл адреса), контакт телефон, назив рад-
ног места на које се кандидат пријављује 
(обавезно навести редни број радног места), 
досадашње радно и стручно искуство канди-
дата, подаци о посебним знањима и вешти-
нама и доказ у смислу члана 125. Закона о 
Војсци Србије. 

Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) 
дана од дана објављивања конкурса у мага-
зину „Одбрана”. Конкурс ће бити објављен и 
на веб-сајту Министарства одбране, у неком 
од дневних јавних гласила које излази на 
читавој територији Републике Србије и дос-
тавиће се надлежној дирекцији Националне 
службе за запошљавање.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригина-
лу или у овереној фотокопији на дефинисани 
начин биће одбачене решењем против којег 
се може изјавити жалба, која не задржава 
извршење решења.

*Јавни конкурс је објављен 01.09. на сајту 
Министарства одбране, као и у септембарс-
ком броју магазина Одбрана. Рок за конкури-
сање је до 30.09.2022.
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна мес-
та: Министарство унутрашњих послова.

Место рада: СИВ 1, Булевар Михаила Пупи-
на 2, 11070 Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

1. Службеник за стручно-оперативне 
и полицијско-аналитичке послове

Одељење за стручно-оперативне 
и полицијско аналитичке послове, 
утврђено под редним бројем 01.2.6 

у акту о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова
3 извршиоца

Врста радног односа: радни однос на 
неодређено време или на одређено време у 
својству приправника.

Опис послова:
• прикупља, систематизује и обједињује 
документацију и информације, врши њихо-
ву обраду и припрему за даљи рад и износи 
сугестије;
• контролише садржај и квалитет докумена-
та који се дају на поступање организационим 
јединицама МУП-а;
• стручно-техничка обрада података и доку-
мената;
• врши послове пријема, евиденције, при-
преме, дистрибуције материјала означених 
одређеним степеном тајности;
• рукује печатом и штамбиљима;
• пружа стручно-техничку и логистичку 
подршку приликом израде извештаја, анали-
за и планских докумената;
• усваја принципе, нове методе и технике 
и примењује искуства најбољих примера из 
праксе у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу струч-
не оспособљености запослених за успешан и 
квалитетан рад у условима примене савреме-
них средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захте-
вима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су 
у непосредној вези са полицијским послови-
ма, а који му се ставе у задатак по налогу 
надређеног руководиоца

Услови за радно место: Стечено средње 
образовање. Као посебан услов за рад на 
наведеном радном месту захтева се тест 
познавања рада на рачунару (MS Office). 

Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству унутрашњих 
послова.

У изборном поступку проверавају се: 

– формално-правни услови – увидом у подат-
ке из пријаве и на основу расположиве доку-
ментације,
– техничке компетенције (познавање пропи-
са) – писаним тестом знања, који садржи и 
питање у виду решавања конкретног пробле-
ма, задатка и ситуације (студија случаја),
– психолошки захтеви и базичне компетен-
ције – стандардизованим психолошким тес-
товима и психолошким интервјуом,
– здравствена способност – обављањем 
лекарског прегледа у референтној здравстве-
ној установи,
– интервју – полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособље-
ност, потребне за рад на радном месту, 
а које се проверавају и оцењују у избор-
ном поступку су:
– познавање прописа, организације, надлеж-
ности и делокруга рада Министарства 
унутрашњих послова и државних органа 
Републике Србије; 
– знање из области рада на радном месту у 
складу са описом посла радног места. 

Датум оглашавања: 08.09.2022. године.

Овај оглас објављује се на интранет и Интер-
нет страници Министарства унутрашњих 
послова, на огласним таблама Одељења за 
стручно-оперативне и полицијско аналитичке 
послове и Сектора за људске ресурсе, у днев-
ном листу „Политика” и на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс: Десет дана од дана објављивања 
конкурса у дневном листу „Политика” и 
почиње да тече наредног дана од дана када 
је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих посло-
ва, Сектор за људске ресурсе, Булевар др 
Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд 
(писарница СИВ-а 2 или путем поште), са 
назнаком „За јавни конкурс за радно место 
службеник за стручно-оперативне и поли-
цијско-аналитичке послове, Одељење за 
стручно-оперативне и полицијско аналитич-
ке послове, р. бр. 01.2.6”.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Јован Павловић, 011/274-00-00, 
локал 402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 
часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
– Образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати;
– Кратка биографија;
– Оригинал или оверена фотокопија доказа о 
знању рада на рачунару (MS Office);

– Оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом 
у погледу образовања;
– Оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених Републике Србије;
– Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (са дату-
мом издавања не старијим од шест месеци);
– Оригинал уверења основног и вишег суда 
да се против кандидата не води кривични 
поступак (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци);
– Очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
– Оверена фотокопија радне књижице или 
извода из електронске базе података Цен-
тралног регистра Фонда за пензијско-инва-
лидско осигурање;
– Оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), 
уколико кандидат исто поседује;
– Оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује);
– Оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту (уколико кандидат исто 
поседује); 
– Доказ да кандидат има пријављено преби-
валиште на територији Републике Србије – 
најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс;
– Изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази који се прилажу морају бити на 
језику и писму који је у службеној употреби 
државних органа Републике Србије, тако да 
се уз исправу састављену на страном језику 
прилаже прописани оверен превод на српски 
језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложeни докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управа као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 
23.09.2022. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење Основног и 
Вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и доказ да кандидат има 
пријављено пребивалиште на територији 
Републике Србије – најмање годину дана 
непрекидно пре дана подношења пријаве на 
јавни конкурс.
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Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), прописано је, између осталог, 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 евиденција, када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Ако странка у року не подне-
се личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави 
изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности: да Министарство прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам дос-
тави сву неопходну документацију у циљу 
бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем.

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

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
37240 Трстеник, Др Милуновића бб.

тел. 037/716-032

Записничар

Услови: IV степен стручне спреме, нај-
мање једна година радног искуства у струци, 
положен основни курс из дактилографије на 
рачунару, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место. 

Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају 
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).

Посебна функционална компетанција у 
области рада из области административних 
послова, канцелариско пословање, припре-
ма материјала и вођење записника (прове-
ра ће се вршити писаним тестом и разгово-
ром са кандидатом). Посебна функционална 
компетенција у области дактилобиро, позна-
вање прописа релевантних за надлежности и 
организацију у јавном тужилаштву положен 
испит за дактилографа 1А класе – доказује 
се уверењем, сертификатом који се подно-
си уз пријаву; посебна функционална ком-
петенција у области релевантни прописи из 
делокруга радног места, Правилник о управи 
у јавним тужилаштвима, Закона о државним 
службеницима, познавање подзаконским ака-

та, интерних процедура и других аката орга-
на релевантних за обавање послова радног 
места записничар.

Општи услови за запослење: да је учес-
ник конкурса држављанин Решпублике 
Србије; да је учесник пунолетан; да има 
прописану стручну спрему и да испуњава 
услове одређене законом и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (чл.45 
ст. 1 Закона о државним службеницима). 

Пријава за јавни конкурс подноси се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет страници Основног јавног тужилаштва у 
Трстенику https: //ts.os.jt.rs; образац пријаве 
мора бити својеручно потписанa. Пријава на 
конкурс се може поднети путем поште или 
непосредно на горе наведену адресу. При-
локом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којем подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року ос три дана од дана пријема 
пријаве на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења. 

Општи, остали докази који прилажу 
само кандидати који су успешно про-
шли фазу изборног поступка пре интер-
вјуа са комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија извода из књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; уверење да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месе-
ци (издаје надлежна pолицијска управа, не 
старије од шест месеци); потврда да канди-
дату раније престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа (или писмена изјава учесни-
ка конкурса); оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за радно 
место; оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно иску-
ство); сертификат или други докази о позна-
вању рада на рачунару; образац 1 – изјава 
о којој се кандидат опредељује да ли ће вам 
доставити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган 
учисти уместо њега. 

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Потребно 
је да кандидат у делу изјаве у образцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се приба-
ве његови подаци из службене евиденције. 

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Коми-
сијом позваће се да у року од пет радних 
дана од дана пријема обавештења прило-
же остале доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење писаним 
путем се обавештавају да су искључени из 

даљег изборног поступка. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, односно општинским управама као 
поверени послови) као доказ могу се прило-
жити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима односно општинским управама. 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у листу 
„Послови”. Сви докази се прилажу на српс-
ком језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик 
или оверени од стране овлашћеног тумача. 
Неблаговремене, недопуштененеразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене 
закључком. Јавни конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју је именовао rуководилац 
управе, заменик јавног тужиоца у Трстенику.

НОВИ СА Д

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У НОВОМ САДУ

Нови Сад

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Више јавно тужилаштво у Новом Саду, 
Сутјеска 3, Нови Сад

II Радна места која се попуњавају: 

1. Тужилачки помоћник у звању 
тужилачки сарадник које је 
уподобљено звању саветник

4 извршиоца

2. Записничар у звању референт

III Опис послова: 

1. Тужилачки помоћник у звању тужи-
лачки сарадник које је уподобљено 
звању саветник: помаже јавном тужиоцу 
и заменику јавног тужиоца у раду у предме-
тима мање сложености, прати судску праксу, 
израђује нацрте једноставнијих поднесака, 
узима на записник кривичне пријаве, под-
неске и изјаве грађана, под надзором и по 
упутствима јавног тужиоца, односно заме-
ника јавног тужиоца обавља послове мање 
сложености предвиђене законом и другим 
прописима.

2. Записничар у звању референт – 
обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад јавном тужиоцу 
код кога је распоређен, куца записнике и 
све остале диктате по налогу јавног тужио-
ца, сређује списе по одредбама Правилника 
о управи у јавним тужилаштвима и обавља 
потребне техничке послове у вези са пре-
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дистражним и истражним поступком, посту-
па по наредбама са записника, води рачуна 
о уредности списа и води попис списа, по 
налогу шефа дактилобироа обавља и посло-
ве дактилографа у дактилобироу, стара се 
о чувању и преносу података, доступности 
материјала, исправности биротехничке опре-
ме и рационалном коришћењу канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала, обавља и 
друге послове по налогу тужиоца, шефа дак-
тилобироа и секретара тужилаштва.

IV Услови: 
– За радно место тужилачки помоћник у 
звању тужилачки сарадник које је уподо-
бљено звању саветник – стечено високо 
образовање из научне области правне нау-
ке 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 правосудни испит и 
потребне компетенције за рад за ово радно 
место.
– За радно место записничар у звању рефе-
рент – трећи или четврти степен средње 
стручне спреме друштвеног, природног или 
техничког смера, положен државни стручни 
испит, најмање две године радног искуства у 
струци, положен испит за дактилографа 1-а 
класе и потребне компетенције за рад за ово 
радно место. 

V фазе изборног поступка: Изборни 
поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне компетенције, посебне функцио-
налне компетенције, понашајне компетен-
ције 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 – сетрификат 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 тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – „диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уз пријаву 
уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционал-
них компетенција: Након сачињавања 
извештаја о резултатима провере општих 

функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:

За радно место тужилачки помоћник, 
тужилачки сарадник – саветник прове-
равају се:
– Посебна функционална компетенција у 
области рада кривично одељење у јавном 
тужилаштву – познавање материјалних и 
процесних прописа релевантних за надлеж-
ност јавног тужилаштва, прикупљање и 
обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информа-
ција, познавање одредаба Законика о кри-
вичном поступку и Кривичног законика;
– Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву – 
познавање релевантних прописа из делокру-
га рада јавног тужилаштва – Закона о јавном 
тужилаштву, Правилника о управи у јавним 
тужилаштвима и Закона о државним службе-
ницима;
– Посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – поседо-
вање знања и вештина за израду нацрта јав-
нотужилачких одлука и других аката, упра-
вљање преткривичним поступком, вештине 
израда нацрта правних ставова.
 Провера посебних функционалних компе-
тенција вршиће се писаним путем – тестом и 
усменим путем – разговором са кандидатом.

За радно место записничар у звању 
референт проверавају се:
– посебне функционалне компетенције за 
област рада – административни послови 
(канцеларијско пословање, вођење записни-
ка) – провераваће се писаним путем – тестом 
и разговором са кандидатом 
– дактилобиро – положен испит за дактило-
графа I A класе (доказује се уверењем, сер-
тификатом који се подноси уз пријаву) 
– посебне функционалне компетенције за 
радно место – познавање Закона о државним 
службеницима и Правилника о управи у јав-
ним тужилаштвима провераваће се писаним 
путем – тестом и разговором са кандидатом

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата рада; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет – провераваће се од стра-
не дипломираног психолога – писаним путем 
– упитник и усменим разговором са канди-
датом. 

4. Интервју са Kомисијом и вредно-
вање кандидата: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом. Временски оквир 
провере свих компетенција је два месеца од 
дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс. 

VI Место рада: Нови Сад, Сутјеска 3.

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

VIII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је  

учесник конкурса пунолетан; да има про-
писану стручну спрему и да испуњава 
услове одређене законом и Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (чл. 45 ст. 1 Закона о државним 
службеницима).

IX Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу:
– Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страни-
ци Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду 
www.ns.vi.jt.rs или у штампаној верзији у 
управи тужилаштва, Сутјеска бр. 3;
– Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан; 
– Образац пријаве на конкурс садржи: подат-
ке о конкурсу, личне податке, адресу стано-
вања, телефон, електронску адресу, обра-
зовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног 
односа, податак о знању рада на рачунару, 
податак о знању страног језика, додатне 
едукације, радно искуство, посебне 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 подне-
ти путем поште или непосредно на адресу: 
Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови 
Сад, ул. Сутјеска бр. 3;
– Приликом пријема пријаве на јавни кон-
курс, пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује на јавном конкур-
су. Подносилац пријаве биће обавештен о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

– Изјава I и II – Изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам доставити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо 
њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и члана 103 
Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/2016) прописа-
но 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 изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. 
Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном правосуд-
ном испиту, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци. 
Потребно је да кандидат уз пријаву достави 
и попуњене изјаве I и II, односно да заокру-
жи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција. 

X 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 
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огласом о јавном конкурсу на основу подата-
ка наведених у обрацсу пријаве на конкурс, 
спровешће се изборни поступак, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на кон-
такте (адересе, бројеве телефона или e-mail 
адресе) које су навели у пријави. Провера 
свих компетенција обавиће се у просторија-
ма Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, 
Сутјеска број 3, трећи спрат. Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

XI Остали докази које прилажу само 
кандидати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа 
са комисијом:
– оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству
– уверење да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издаје надлежна 
полицијска управа, не старије од 6 месеци) 
– изјава под моралном, материјалном и кри-
вичном одговорношћу да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа 
– оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема
– за радно место тужилачки помоћник – уве-
рење о положеном правосудном испиту
– за радно место записничар – уверење о 
положеном државном стручном испиту
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења, 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство) 
– сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исти) 

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

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.

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, 
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.

XII Рок за подношење пријаве на јав-
ни конкурс је: осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

XIII Aдреса на коју се подноси пријава 
на јавни конкурс: Више јавно тужилаштво 
у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3, 21 000 Нови 
Сад, са назнаком „За јавни конкурс”.

XIV Изборни поступак: Списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу којима се спроводи 
изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији тужилаштва према шифрама 
њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену 
проверу општих функционалних компетен-
ција 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 интервју са кандидатима. 

Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: секретар 
тужилаштва, Драга Попетров, контакт теле-
фон: 021/4876-426.

Напомена:
Сви докази се прилажу на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.
Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.ф. Вишег јавног тужиоца 
у Новом Саду. 
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Вишег јавног тужилaштва у Новом 
Саду www.ns.vi.jt.rs, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.
Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду www.
ns.vi.jt.rs.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

12220 Велико Градиште, Житни трг 1

Записничар у звању референта

Опис послова: По годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске послове 
у предметима додељеним у рад тужиоцу код 
кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату и са диктафонских 
трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсте табела, у сарадњи са 
корисницима услуга коригује унете податке, 
стара се о савременом обликовању текста, 
припрема и штампа завршене материјале 
и дистрибуира их корисницима услуга, 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: Трећи или четврти степен средње 
школске спреме друштвеног, природног или 
техничког смера, најмање једна година рад-
ног искуства у струци, положен испит за 
дактилографа 1-А класе, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за 
ово радно место. 

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

Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учест-
вују у изборном поступку прво се провера-
вају 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 компентенције „дигитална писме-
ност”, ако кандитат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – „диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару) достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тес-
товне провере. 

Провера посебних функционалних ком-
петеција: Међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функцио-
налних компетенција у изборном поступку, 
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посебне функционалне компетенције се про-
веравају писменим тестом, а који се спрово-
ди ради провере потребних компетенција за 
рад на наведеним радним местима у складу 
са Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Основном 
јавном тужилаштву у Великом Градишту и 
усменим разговором са кадидатом – реша-
вање задатака који је типичан за радно 
место за који је конкурс расписан. Комисија 
ће сачинити тест од 15 питања и три задатка 
најкасније 24 часа пре почетка провере, од 
којих ће методом случајног одабира изабрати 
тест и задатак који ће решавати пријављени 
кандидати. 

Провера понашајних компентенција: 
Понашајне компентенције су: управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата рада, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет (провера ће се вршити од 
стране дипломираног психолога, на основу 
интервјуа базираног на компетенцијама). 

Интервју са комисијом и вредновање 
кандитата: Процена мотивације за рад 
на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа провераваће се путем 
интервјуа са Комисијом. 

Све наведене компентенције комисија ће 
проверавати у року од три месеца, рачу-
најући од дана истека рока подношење 
пријава на предметни јавни конкурс. Радни 
однос се заснива на неодређено време. 

Општи услови за запослење: да је учес-
ник конкурса држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене зако-
ном и Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места, да учеснику 
конкурса 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 
шест месеци (чл. 45 ст. 1 Закона о државним 
службеницима). 

Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу: Пријава за јавни конкурс 
подноси се на обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет страници Основног јавног 
тужилаштва у Великом Градишту www.vg.os.
jt.rs Образац пријаве мора бити својеруч-
но потписан.  Образац пријаве на конкурс 
садржи: податке о конкурсу, личне подат-
ке, адресу становања, телефон, електронску 
адресу, образовање, стручне и друге испите 
подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа, податак о знању рада 
на рачунару, податак о знању страног језика, 
додатне едукације, радно исукство, посебне 
услове, добровољно дату изјаву о припадно-
сти националној мањини, посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима.

Пријава на јавни конкурс се може подне-
ти путем поште или непосредно на адресу: 
Основно јавно тужилаштво у Великом Гра-
дишту, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште; 
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној 

шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења. Датум и место 
провера компетенција учесника конкурса у 
изборном поступку. Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу прија-
ве на јавни конкурс, спровешће се изборни 
поступак, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакте (адресе, бројеви 
телефона, или e-mail адресе) које су наве-
ли у пријави. Провера свих компетенција 
обавиће се у просторијама Основног јавног 
тужилаштва у Великом Градишту, Житни 
трг број 1, 12220 Велико Градиште. Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка, обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве. 

Општи, остали докази које прилажу 
само кандитати који су успешно про-
шли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, уверење да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (издаје надлежна Полицијска управа, 
уверење не сме бити старије од 6 месеци), 
потврда да кандитату није раније престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (или 
писмена изјава учесника конкурса), овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема за радно место, уверење о 
положеном правосудном, државном испиту, 
односно, о положеном испиту за дактилогра-
фа 1-А класе. оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), серти-
фикат или други доказ о познавању рада на 
рачунару (уколико поседује исте). 

Образац 1 – Изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам доставити подат-
ке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега. Напомена: Одредбом чланова 
9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницима о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Потребно 
је да кандидат у делу изјаве у обрасцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се приба-
ве његови подаци из службених евиденција. 
Наведене доказе кандидат може доставити 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. 

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са 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. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени дока-
зи могу бити оверени основним судовима, 
судским јединицама, односно општинским 
управама као поверени послови) као доказ 
могу се приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским 
управама. 

Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је: 8 (осам) дана од дана оглаша-
вања јавног конкурса у периодичном издању 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. 

Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво 
у Великом Градишту, Житни трг број 1, 12220 
Велико Градиште, са назнаком „За јавни кон-
курс”. 

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 овог тужилаштва, према шифрама 
њихове пријаве. Кандидате који успешно 
заврше писмену проверу општих функцио-
налних компетенција конкурсна комисија ће 
обавестити о времену и месту провере посеб-
них функционалних компетеција, а потом и 
о времену месту провере понашајних компе-
тенција и на крају обавити интервју са кан-
дитатом. Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу су: Бобан 
Новаковић, тужилачки помоћник, контакт 
телефон 012/661-220. 

Напомена: Сви докази се прилажу на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и ове-
рени од стране овлашћеног тумача. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене закључ-
ком. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног 
односа. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од шест месеци. 
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. Јавни конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју је именовао 
јавни тужилац Основног јавног тужилашта у 
Великом Градишту. Овај конкурс се објављује 
на огласној табли и интернет презентацији 
Основног јавног тужилаштва у Великом Гра-
дишту www.vg.os.jt.rs, на интернет презента-



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1005 | 14.09.2022.14

Администрација и управа

цији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Сви изрази, пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. Информације 
о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих и посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Осно-
вног јавног тужилаштва у Великом Градишту 
www.vg.os.jt.rs.

СУБОТИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

У СУБОТИЦИ
Суботица

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Основно јавно тужилаштво у Суботици, 
Сенћански пут 1.

II Радно место које се попуњава: 

Тужилачки помоћник – тужилачки 
сарадник у звању саветник

1 извршилац

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 
под надзором и по упутствима јавног тужио-
ца, односно заменика јавног тужиоца посло-
ве предвиђене законом и другим прописима.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од 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 специјалистич-
ким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит, најмање три године радног 
искуства у струци и потребне компетенције 
за ово радно место.

III трајање радног односа: Радни однос 
се заснива на неодређено време. Пробни 
рад је обавезан за оне који први пут засни-
вају радни однос у државном органу. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Проб-
ни рад за радни однос на неодређено време 
траје шест месеци.

Место рада: у згради Основног јавног тужи-
лаштва у Суботици, Суботица Сенћански 
пут 1.

IV Конкурсна комисија, стручна оспо-
собљеност, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: Јав-
ни конкурс ће спровести Конкурсна комисија 

именована одлуком Основног јавног тужиоца 
у Суботици у саставу: Андреј Грабнер – виши 
тужилачки сарадник – председник комисије, 
Бојана Маравић заменик Основног јавног 
тужиоца – члан комисије, Војна Багић Ђорђе-
вић секретар тужилаштва – члан комисије. 
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 конкурсном комисијом.

V компетенције које се вреднују у 
изборном поступку: Сагласно чл. 9 Зако-
на о државним службеницима, при запошља-
вању у државни орган кандидатима су под 
једнаким условима доступна сва радна места. 
Избор кандидата врши се на основу 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 конкурсном комисијом. 
Комисија ће проверавати компетенције редо-
следом како је наведено.

Укупан број бодова који се могу доделити 
кандидату у провери компетенција у избор-
ном поступку износи: 60 бодова (обзиром 
да је извршилачко радно место) од чега за: 
(1) опште функционалне компетенције – нај-
више 9 бодова, (2) посебне функционалне 
компетенције – највише 20 бодова, (3) пона-
шајне компетенције – највише 25 бодова, (4) 
интервју са Комисијом – највише 6 бодова; 
Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције, искључују се из 
даљег изборног поступка.

Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: 

1. Опште функционалне компетенције: 
организација и рад државних органа Репу-
блике Србије; дигитална писменост; послов-
на комуникација; 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије се проверава путем теста са 
питањима затвореног типа који кандида-
ти решавају обележавањем једног од више 
понуђених одговора а према бази задатака 
коју формира и ажурира Служба за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs,
– дигитална писменост се проверава реша-
вањем задатака практичним радом на рачу-
нару а према бази задатака коју формира и 
ажурира Служба за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs,
– пословна комуникација се проверава пис-
меном симулацијом према материјалу за при-
прему кандидата који се може наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs.

2. Посебне функционалне компетен-
ције: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву 
познавање материјалних и процесних пропи-
са релевантних за надлежност јавног тужи-
лаштва, познавање прописа релевантних 
за управу у јавном тужилаштву, познавање 
међународних уговора и општеприхваћених 
правила међународног права.
– Посебне функционалне компетенције за 
радно место тужилачки помоћник, области 

знања и вештина; поседовање знања и 
вештина за израду нацрта тужилачких одлу-
ка и других аката.
– Посебне функционалне компетенције за 
радно место тужилачки помоћник: вештине 
управљања преткривичним поступком.

Посебне функционалне компетенције прове-
равају се писаним и усменим путем. Облик 
писане провере посебних функционалних 
компетенција је тест. Облик усмене прове-
ре посебних функционалних компетенција је 
разговор са кандидатом. На писменом тесту 
проверавају се компетенције кандидата које 
су прописане у условима за рад на радном 
месту у акту којим се уређује унутрашње 
уређење и систематизација радних места 
органа и које су наведене у огласу. Разго-
вор са кандидатом захтева да се у усменом 
облику да предлог решења одређеног задат-
ка који је типичан за обављање послова на 
одређеном радном месту за које је расписан 
конкурс.

3. 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; 

Провера понашајних компетенција ће се 
вршити путем интервјуа базираног на ком-
петенцијама, уз учешће дипломираног пси-
холога.

4. Интервју са конкурсном комисијом: 
Након што се изврши провера компетенција 
кандидата, Комисија ће приступити разгово-
ру са кандидатима (интервју) у циљу проце-
не мотивације за рад на радном месту и при-
хватања вредности државних органа.

Када је реч о временском оквиру провере 
компетенција, изборни поступак би требао 
да отпочне до 15.10.2022. године. 

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.

Комисија ће на основу постигнутих резултата 
кандидата у свим фазама изборног поступка 
сачинити листу свих кандидата који су испу-
нили мерила прописана за избор рангирањем 
према резултатима кандидата од највећег ка 
најмањем. 

Комисија ће листу кандидата који су испуни-
ли мерила за избор доставити Основном јав-
ном тужиоцу у Суботици.

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс са 
документима и уз кратку биографију шаљу се 
поштом на адресу Основно јавно тужилаштво 
у Суботици, 24000 Суботица, Сенћански пут 
бр. 1 или се могу предати на пријемном шал-
теру тужилаштва са назнаком „За јавни кон-
курс”. 

VII Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Војна Багић Ђорђе-
вић – секретар тужилаштва, телефон број 
024/454/5069, 024/558-488.
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VIII Општи услови за запослење: Као 
државни службеник може да се запосли 
пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуња-
ва остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
државном органу, ако му раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци и да се против њега не води 
кривични поступак.

IX 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.

X Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима, као и на интернет презентацији 
Основног јавног тужилаштва у Суботици.

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.

XI Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: кратка биографија, 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Р. Србије; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о положеном 
правосудном испиту; оригинал или оверена 
фотокопија Уверења надлежног органа да се 
не води кривични поступак нити је подигну-
та оптужница која је стала на правну снагу: 
оригинал или оверена фотокопија Уверења 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци; 
оригинал или оверена фотокопија Уверења 
надлежног органа да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија Дипломе о завршеном 
Правном факултету; 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.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
овереној фотокопији. 

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 

и 95/18) прописано је, између осталог, да су 
органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то непходно за одлучивање у скла-
ду са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају 
личне податке о чињеницима садржаним у 
службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити 
сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење надлежног органа да се 
не води кривични поступак нити је подигну-
та оптужница која је стала на правну снагу, 
уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци; уверење надлежног органа да кан-
дидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа.

Потребно је да кандидат у делу Изјава у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

Рок за подношење доказа: Кандидати 
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 
Основног јавног тужилаштва у Суботици.

XII Датум и место провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Kандидати 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, биће 
обавештени о времену у којем ће се избор-
ни поступак спровести. Изборни поступак би 
требао да отпочне до 15.10.2022. године.

Провера компетенција и интервју обавиће се 
у просторијама Основног јавног тужилашт-
вау Суботици. Кандидати који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о времену и месту спровођења 
наредне фазе изборног поступка.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс се оглашава на интернет пре-
зентацији и огласној табли суда, на порталу 
е-управе и на интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

ВРАЊЕ

ОСНОВНИ СУД БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Трг Карађорђа Петровића 115

тел. 017/851-042

1. Извршилачко радно место 
уписничар, звање референт

Опис послова: прима у рад предмете, раз-
води податке у одговарајуће електронске 
уписнике и именике, оформљује предмете, 
обрађује предмете, здружује повратнице, 
доставнице, поднеске и друга писмена, ста-
ра се о благовременом изношењу предмета 
и благовременом поступању по налозима 
судије и председника суда, припрема експе-
дицију свих одлука и писмена из предмета, 
припрема предмете за архиву, износи пред-
мете из архиве и одржава архиву у исправ-
ном стању, даје обавештења странкама, 
обавља и друге послове предвиђене Судским 
пословником као и послове по налогу шефа 
писарнице, судије, и председника суда.

Услови: IV степен средње школске спреме, 
друштвеног, природног или техничког сме-
ра; најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

2. Извршилачко радно место 
записничар, звање референт

Опис послова: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске посло-
ве у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, пише записнике на 
суђењима, позиве за рочишта, доставнице 
и повратнице и обавља послове по дикта-
ту код судије, сачињава списак предмета за 
рочишта и истиче их на огласну таблу, дос-
тавља извештај са суђења у судску управу 
уз евиденцију начина решавања предмета, 
води рачуна о уредности предмета, попуња-
ва обрасце, решења о кажњавању сведока, 
наредбе за привођење, решење о исплати 
трошкова сведоцима, вештацима и судијама 
поротницима, попуњава статистичке листо-
ве и поступа по наредби судије, по потреби 
дежура са судијом ради увиђаја, обавља и 
друге послове по налогу председника суда, 
судије или секретара суда.

Услови: IV степен средње стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у стру-
ци, положен испит за дактилографа Iа класе, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се провера-
вају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спрово-
ди интервју са Конкурсном комисијом.

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

1. Провера општих функционалних 
компетенција: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провера ће се вршити писа-
ним путем – тест; 
– дигитална писменост – провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ – сертифи-
кат о познавању рада на рачунару;
– пословна комуникација – провера ће се 
вршити писаним путем – тест.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако кандидат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања и вештине из наведене 
области на траженом нивоу (који подразуме-
ва поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табелар-
не калкулације) 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 у овере-
ној копији. Конкурсна комисија ће на осно-
ву приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који је 
приложен уместо тестовне провере, однос-
но Конкурсна комисија може одлучити да 
се кандидату ипак изврши провера наведе-
не компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.

Провера сваке од општих функционалних 
компетенција не може трајати дуже од једног 
сата. Кандидати који су освојили један бод у 
провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка. Информа-
ције о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији 
суда Питања за проверу општих фунцкионал-
них компетенција државних службеника, а 
пример теста за проверу пословне комуника-
ције и дигиталне писмености на сајту Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.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. 

А) За радно место уписничар провера-
ваће се три посебне функционалне ком-
петенције: 
– у области рада судска писарница – позна-
вање прописа релевантних за надлежност 
и организацију рада суда – провера ће се 
вршити усменим путем; 
– познавање прописа: Судски пословник, и 
Закон о државним службеницима – провера 
ће се вршити писаним путем – тестом;
– познавање интерних процедура и других 
питања релевантних за обављање посло-
ва радног места уписничар – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са канди-
датом.

Компетенција познавање прописа реле-
вантних за надлежност и организацију рада 
суда провераваће се усменим путем, што 

подразумева разговор са кандидатом, где 
кандидат у усменом облику даје предлог 
решења одређеног задатка који је типичан 
за обављање послова на радном месту упис-
ничар.

Компетенција познавање прописа Судског 
пословника и Закона о државним службе-
ницима провераваће се путем теста који ће 
се састојати од 15 питања. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити Коми-
сија. Кандидати ће тест радити у писаној 
форми. Време за израду теста је један сат. 

Компетенција познавање интерних про-
цедура и других питања релевантних за 
обављање послова радног места уписничар 
провераваће се усменим путем, што под-
разумева разговор са кандидатом, где кан-
дидат у усменом облику даје даје одговоре 
на питања типична за обављање послова на 
радном месту уписничар.

Б) За радно место записничар провера-
ваће се три посебне функционалне ком-
петенције и то: 
– познавање прописа: Судски пословник, и 
Закон о државним службеницима;
– познавање канцеларијског пословања;
– положен испит за дактилографе I класе.

Компетенција познавање прописа Судског 
пословника и Закона о државним службе-
ницима провераваће се путем теста који ће 
се састојати од 15 питања. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити Коми-
сија. Кандидати ће тест радити у писаној 
форми. Време за израду теста је један сат. 

Компетенција познавање канцеларијског 
пословања провераваће се усменим путем, 
што подразумева разговор са кандидатом, 
где кандидат у усменом облику даје предлог 
решења одређеног задатка који је типичан 
за обављање послова на радном месту запис-
ничар.

Компетенција положен испит за дактило-
графе I класе провераваће се увидом у 
потврду о положеном испиту.

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

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција вршиће се 
од стране дипломираног психолога, која под-
разумева психолошку процену способности, 
особина личности и мотивација за конкретно 
радно место.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на рад-
ном месту у органу и прихватање вредности 
државних органа – провераваће се путем 
интервјуа за Конкурсном комисијом (усме-
ним путем).

Врста радног односа и место рада: Рад-
ни однос се заснива на неодређено време 

у Основном суду у Бујановцу, уз обавезан 
пробни рад за оне који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад 
траје 6 (шест) месеци. Место рада: Бујано-
вац, Трг Карађорђа Петровића 9.

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

Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање – 
публикација „Послови”.

Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Основни суд у Бујановцу www.bu.os.
sud.rs. Уредно попуњен, одштампан и пот-
писан Образац пријаве подноси се на шал-
теру пријема Основног суда у Бујановцу, Трг 
Карађорђа Петровића 9, Бујановац или путем 
поште на исту адресу са назнаком „Пријава 
на јавни конкурс за попуњавање извршилач-
ког радног места” Су В-35/117-2022”. Сва-
ка пријава добија шифру под којом подно-
силац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Подносиоци пријаве на кон-
курс ће о додељеној шифри бити обавеште-
ни у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначен за доставу оба-
вештења. 

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом: 
– биографија са потврдом о досадашњем 
радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); 
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о државанству Републике Србије; 
– оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; 
– оригинал или оверена фотокопија – доказ 
о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима 
– потврда да учеснику конкурса није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног 
односа издата од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу; 
– оригинал уверење да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 (шест) месеци, издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, 
на старији од шест месеци; 
– Образац 1 или 1а – изјава у којој се учес-
ник конкурса опредељује да ће сам достави-
ти податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учи-
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нити уместо њих. Одредбама чл. 9 и 103 
Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је 
између осталог да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, и уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 (шест) месеци. Потребно је да кандидат 
попуни изјаву (Образац 1 или 1а) којом се 
опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Обрасци 1 или 1а могу се преу-
зети на интернет презентацији Основног суда 
у Бујановцу у оквиру обавештења о конкур-
су. Попуњену изјаву је неопходно доставити 
уз напред наведене доказе. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених, подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни 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 документа које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Сви докази 
прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. Диплома којом 
се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострифико-
вана.

Рок за подношење доказа: Кандидати 
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. Кандида-
ти који не доставе доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се предају непо-
средно на напред наведену адресу суда или 
достављају путем поште на напред наведену 
адресу суда са назнаком „За јавни конкурс”.
 
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 подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спорвести у просто-

ријама Основног суда у Бујановцу, Бујановац, 
Трг Карађорђа Петовића 9. 

Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у својим обрасци-
ма пријаве. Изборни поступак ће започети 
по истеку рока за подношење пријава. Кан-
дидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Оливера Манић, контакт теле-
фон: 017/851-042. 

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном правосудном 
испиту и уверење да кандидат није осуђи-
ван. 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 законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води служ-
бена 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 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). 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одба-
чене.
Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. 
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни односу 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, дужан је 
да положи државни стручни испит у року 
од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.
Доказ о здравственој способности достављају 
само кандидати који буду изабрани. 
Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована одлуком председника Основног 
суда у Бујановцу. 
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника. 
Основни суд у Бујановцу не врши дискрими-
нацију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности и етничког порекла или инва-

лидитета. Конкуренција се заснива на ква-
литету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови који 
су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.
Јавни конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Основног суда у Бујановцу www.
bu.os.sud.rs, на огласној табли Основног суда 
у Бујановцу, на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 
Образац пријаве на конкурс за радно место, 
може се преузети на званичној презентацији 
Основног суда у Бујановцу www.bu.os.sud.rs.

Трговина и услуге

„АУТОПРОМЕТ” ДОО
11070 Нови Београд, Аутопут за Загреб 5

тел. 011/3193-150

Аутомеханичар
пробни рад 3 месеца

Аутолимар
пробни рад 3 месеца

Аутофарбар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Аутоперач

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

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

VIVA AND GROUP DOO
37000 Крушевац, Железничка 20

тел. 062/8802-215
e-mail: nikolicviva92@gmail.com

Помоћни радник
у малопродајном објекту

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Касир, пакер
у малопродајном објекту

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: трајање огласа 15 дана.

„АУТОПРОМЕТ” ДОО
11070 Нови Београд, Аутопут за Загреб 5

тел. 011/3193-150

Сервисни саветник
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пред-
ност саобраћајна струка, радно искуство 12 
месеци у аутоиндустрији, возачка дозвола Б 
категорије, знање енглеског језика (средњи 
ниво). Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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MS „BEAUTY CENTAR”
11070 Нови Београд 

Нехруова 85
тел. 069/2220-512

Козметичар – педикир – маникир
на одређено време  

до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Пријаве слати на e-mail: 
vrtickamicakidrugari@gmail.com у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

„7. ЈУЛИ ПРОМЕТ” ДОО ВРАЊЕ
17500 Врање 

Краља Стефана Првовенчаног 240
тел. 065/8170-698

Трговац
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен смер трговац, IV степен 
смер економски техничар; рад на рачуна-
ру Microsoft Office; радно искуство 1 месец, 
рад на каси, деликатесу и сектору, комуни-
кативност, организованост, тимски играч. 
Рад у сменама, обезбеђен превоз. Пробни 
рад 1 месец. Директно упућивање кандидата 
према договореним терминима за разговор 
место и време К.С. Првовенчаног бб., блок 
пошта – банка II спрат, јављање кандидата 
на контакт телефон 065/817-06-98. Рок за 
пријављивaње на оглас 16.09.2022. године.

MILOS’S GYROS
11030 Београд 

Аце Јоксимовића 1В
тел. 063/572-284

Рад на гиросу, роштиљ
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Није неопходна стручна спрема.

„ТОП ФРЕШ 021”
ПЕРИОНИЦА ВЕША

21000 Нови Сад 
Стражиловска 10

Пеглер/ка

Опис посла: пријем и издавање робе, 
пеглање, пуштање машина, рад у сменама. 

Јављање кандидата на контакт телефон: 
064/9000-955 или 021/3016-791.

ISKRA CLEAN PR
24000 Суботица, Небојше Јерковића 1

Собарица
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стру-
чне спреме. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на следећи контакт теле-
фон 060/4471-100. Оглас остаје отворен до 
31.10.2022. године.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине – специјалиста 
гинекологије и акушерства

Опис посла: ради послове своје специјал-
ности у ОЈ Дома здравља према распореду 
послова непосредног руководиоца, учествује 
у едукацији кадрова, ради на здравственом 
просећивању, води евиденцију о свом раду. 
Обавља и друге послове по налогу руково-
диоца. За свој рад одговоран је начелнику 
Службе за здравствену заштиту жена. 

УСЛОВИ: медицински факултет, заврше-
на специјализација из гинекологије и аку-
шерства; положен стручни испит; лиценца; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Кандидати 
уз пријаву на оглас достављају: диплому о 
завршеном медицинском факултету у ори-
гиналу или фотокопији; доказ о положеном 
специјалистичком испиту и доказ о поло-
женом о стручном испиту у оригиналу или 
фотокопију – лиценцу; кратку биографију.

Доктор медицине – специјалиста 
педијатрије или доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту 
деце и школске деце

Опис посла: ради послове своје специјал-
ности у ОЈ Дома здравља према распореду 
послова непосредног руководиоца, учест-
вује у едукацији кадрова, ради на здравстве-
ном просвећивању, води евиденцију о свом 
раду. Обавља лекрске прегледе на терену и 
амбуланти.Ради у превентивним саветова-
лиштима, организује и спроводи прописане 
систематске прегледе, циљане и скрининг 
прегледе. Учествује у посебним програми-
ма (вакцинација, мере у случају епидемија, 
као и за рано откривање болести). Обавља 
прегледе, упућује на даљину дијагностику и 
специјалистичке прегледе, одређује начин 
лечења и прописује терапију. По потреби иде 
у кућне посете. Обавља и друге послове по 
налогу начелника службе. За свој рад одго-
воран је начелнику Службе за здравствену 
заштиту деце.

УСЛОВИ: медицински факултет, завршена 
специјализација из педијатрије или дипло-
ма медицинског факултета, положен стручни 
испит, лиценца, познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Кандидати уз пријаву на оглас дос-
тављају: диплому о завршеном медициском 
факултету у оригиналу или овереној фото-
копији, доказ о положеном стручном испиту 
у оригиналу или овереној фотокопији, уве-
рење о положеном специјалистичком испиту, 
лиценцу, кратку биографију.

Виша медицинска сестра – техничар 
у поливалентној патронажи

Опис посла: непосредно помаже начелнику 
Службе у организацији рада службе, плани-
ра и пружа услуге услуга здравствене неге и 
подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, 

о чему води прописанумедицинску доку-
ментацију, посећује труднице, породиље и 
новорођенчад, малу децу у оквиру теренс-
ког рада, по налогу лекара, у оквиру терен-
ског рада, посећује пацијенте оболеле од 
хроничних, незаразни болести и менталних 
обољења, посећује стара, изнемогла лица 
у оквиру теренског рада – преко 65 година, 
спроводи негу новорођене деце од отпуста 
до навршених 20 дана, врши план здрав-
ствено васпитног рада на основу потребе 
локалне заједнице, обучава новопријавље-
не здравствене раднике и контролише обуку 
приправника, контируирано спроводи надзор 
процеса статистичког извештавања, требује 
потрошни материјал, контролише одлагање 
медицинског отпада на прописан начин, 
спроводи и контролише поступак дезифек-
ције и стерилизације опреме, материјала и 
возила која користи, води прописану меди-
цинску документацију и фактурише услуге 
филијале. За свој рад одговара начелнику 
службе и главној сестри Дома здравља.

УСЛОВИ: високо образовање, на основним 
студијама првог степена (струковне, академ-
ске) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10.09.2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање 
две године, по проису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, поло-
жен стручни испит, лиценца, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Wиндоwс окружење), возачка дозвола Б 
категорије. Кандидати уз пријаву на оглас 
достављају: диплому у оригиналу или фото-
копији, доказ о положеном стручном испиту, 
лиценцу, картку радну биографију, фотоко-
пију возачке дозволе Б категорије.

Административни радник – технички 
секретар

Опис посла: пружа техничку подршку у 
изради и припреми појединачних аката и 
прикупља и припрема документацију при-
ликом израде аката, припрема документа-
цију за израду одговарајућих докумената, 
извештаја, анализа, врши обједивање пода-
така и техничку анализу извештаја, издаје 
одговарајуће потврде и уверења, води и 
ажурира персионална досијеа запослених и 
ангажованих лица и води евиденвцију, врши 
пријаву и одјаву запослених код надлеж-
них органа, обавља канцеларијске послове, 
обавља административне послове у вези са 
кретањем предмета, води општи деловодник, 
пописе аката и заводи, разводи, архивира и 
задужује акта, пружа подршку припреми и 
одржавању састанака, води пописане еви-
денције и ажурира податке у одговарајућим 
базама. За свој рад одговоран је начелнику 
службе.

УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати 
подносе: кратку биографију, доказ о стручној 
спреми, пожељно возачка дозвола Б катего-
рије. 

ОСТАЛО: пријаве се достављају у затворе-
ним ковертама на адресу Дом здравља Мла-
деновац, Краљице Марије 15, са назнаком 
„Пријава на оглас – не отварати”, у року од 
8 дана од дана објављивањка огласа у зва-
ничној публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне приаве неће се разматрати. Оба-
вештење на телефон 011/8241-508.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Бесплатна публикација о запошљавању 1914.09.2022. |  Број 1005 |   

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Администратор информационих 
система и технологија

на одређено време, ради повећаног 
обима посла, најдуже 24 месеца

УСЛОВИ: на основним студијама из области 
рачунарства и информатике у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама из области рачунарства 
и информатике у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Опис посло-
ва: утврђен Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мес-
та. Потребна документа: пријава на оглас 
са кратком биографијом, бројем телефона, 
адресом и имејл адресом; оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); 
фотокопија личне карте или очитана чипо-
вана лична карта. Оригинали или оверене 
фотокопије не смеју бити старији од 6 месе-
ци. Пријавом на оглас кандидати дају своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Дом здравља 
Лапово. Изабрани кандидат је обавезан да 
приликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Прија-
ве у затвореној коверти слати или достави-
ти лично на горе наведену адресу „Пријава 
на конкурс за заснивања радног односа на 
одређено време за радно место администра-
тор информационих система и технологија”. 
На полеђини коверте обавезно написати име 
и презиме кандидата. Све додатне информа-
ције се могу добити на телефон 034/853-349. 
Пријаве се могу поднети у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Јавни 
оглас за заснивање радног односа ће бити 
истакнут и на огласној табли Дома здравља 
Лапово, интернет страницама Министар-
ства здравља Републике Србије и Дома 
здравља Лапово. Избор кандидата ће извр-
шити директор ДЗ Лапово. Одлука о избо-
ру кандидата ће бити објављена на интер-
нет страници ДЗ Лапово www.dzlapovo.rs у 
делу „Конкурси” од када тече рок за правно 
поступање по истој. Кандидати неће бити 
лично обавештавани, а послата документа 
неће бити враћана. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Доктор медицине
на одређено време, најкасније  

до 31.12.2022. године
6 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: висо-
ко образовање на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. 
год., на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до септембра 2005. 
год. Додатна знања, испити: стручни испит 
и лиценца.

2. Доктор стоматологије
на одређено време, најкасније  

до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: висо-
ко образовање на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
год., на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до септембра 2005. 
год. Додатна знања, испити: стручни испит 
и лиценца.

3. Медицинска сестра – техничар
на одређено време, најкасније  

до 31.12.2022. године
9 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема – образовање: на 
основним студијама првог степена (струковне 
– академске) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или средње образовање. 
Додатна знања, испит: стручни испит и 
лиценца.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас под-
носе следећа документа: молбу за пријем 
са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном; диплому о завршеној школи – 
факултету (оверена фотокопија); уверење 
о положеном стручном испиту (оверена 
фотокопија); решење о упису у комору или 
лиценца о раду (оверене фотокопије); извод 
из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија); извод из матичне књиге венча-
них (због промене презимена); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ове-
рена фотокопија); уверење општинског суда 
да се не води кривични поступак, не старије 
од 6 месеци; лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци. У захтеву (молби) кандидат тре-
ба да наведе документацију коју је доставио. 
Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ 
Бујановац, Карађорђа Петровића 328, Буја-
новац, сваког радног дана од 7 до 14 часо-
ва у затвореној коверти или послати препо-
ручено поштом на адресу ДЗ Бујановац, са 
назнаком „За оглас (навести назив радног 
места за које се конкурише)”. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Оглас ће бити објављен 
и на огласној табли и интернет презентацији 
Дома здравља, као и на интерент страници 
Министарства здравља. Изабрани и неиза-
брани кандидати биће писмено обавештени. 
Опис послова: према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова Дома 
здравља Бујановац од IV/2020. год.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

тел. 011/3534-903

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом, завршен меди-
цински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад. Уз пријаву на оглас канди-
дати треба да приложе следеће доказе о 
испуњавању услова из огласа: оригинал или 
оверену копију дипломе о завршеном Меди-
цинском факултету; оригинал или оверену 
копију уверења о положеном стручном испи-
ту, решење о лиценци издато од Лекарске 
коморе Србије. Рок за подношење пријава са 
краћом биографијом и доказима о испуње-
ности услова, је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве на оглас доставити на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За оглас – не отва-
рати „ или директно у Управу ДЗ Обреновац, 
сваког радног дана од 07 до 15 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

ДОЊА ГУШТЕРИЦА
38207 Доња Гуштерица

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 979), поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

тел. 038/646-24, факс: 038/646-24
e-mail: dzgracanica@gmail.com

Оглас објављен 16.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 978), поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ

село Угљаре
38210 Косово Поље

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 979), поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КБЦ ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Драгана Ристића бб.

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 979), поништава се у 
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

Медицинска сестра
за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту одраслих
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа медицин-
ског смера; положен стручни испит; лицен-
ца за рад; општи услови утврђени Законом. 
Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву се подносе оверене фотокопије 
дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи – IV степен стручне спреме, уверења 
о положеном стручном испиту, решења о 
издавању лиценце издато од стране Комо-
ре медицинских сестара и техничара, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
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држављанству и потврда да се против лица 
не води судски поступак и да није осуђивано. 
Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на адре-
су: Дом здравља Лебане, 16230 Лебане, Цара 
Душана 70, Правна служба, са назнаком „За 
оглас – медицинска сестра”. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања 
јавног огласа у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб.

Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: медицински факултет 
и положен стручни испит.

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: ССС (IV степен) – 
медицинска школа општег смера и положен 
стручни испит.

Спремач / спремачица 
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: основно образовање.

ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да при-
ложе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи, уве-
рење о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених / венчаних, био-
графију са адресом, телефоном. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Молбе се предају 
Служби за опште и правне послове, Здрав-
ственог центра Зајечар, Расадничка бб., у 
року од 8 дана од дана објављивања, лично 
или обичном / препорученом пошиљком.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

4 извршиоца

Опис послова: непосредно асистира докто-
ру за време рада, стара се и одговорна је за 
уредност радног места, одговорна је за пот-
рошњу и залихе лекова и санитетског мате-
ријала, стерилизацију инструмената, мате-
ријала, дезинфекцију и хигијену, помаже 
доктору код систематских прегледа, одлази 
у школе и заказује исте, учествује у органи-
зацији и спровођењу здравствено-васпитног 
рада са доктором, одговорна је за уредно 
вођење медицинске документације, учествује 
у тимском раду са стоматологом, задужена 
је за све инструменте у ординацији о који-
ма води рачуна заједно са доктором, врши 
требовање потребног материјала и лекова, 

има обезбеђену антишок терапију, стара се 
о благовременој замени мантила и осталог 
веша, врши први контакт са пацијентима, 
врши медицинску тријажу по реду хитности, 
отвара нове зубне картоне, свакодневно 
врши дневне евиденције и фактурисање сто-
матолошких здравствених услуга, учествује 
у припреми извештаја о раду, одговорна је 
за правилно одлагање отпада, сарађује са 
одговорним зубним техничарем и осталим 
зубним техничарима, ради и остале послове 
из домена своје струке по налогу непосред-
ног руководиоца, за свој посао одговорна је 
одговорној медицинској сестри, непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
средња медицинска школа стоматолош-
ког смера. Радно искуство / додатна знања 
/ испити: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању сто-
матолошка сестра – техничар, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце и 
фотокопију држављанства. Доставити неове-
рене фотокопије, које се не враћају канди-
датима. 

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицин-
ска средства, спроводи здравствену зашти-
ту из области менталног здравља у смислу 
превенције у оквиру прописаног скрининга, 
ране дијагностике поремећаја, упућивања 
на специјалистичко консултативни преглед, 
прописивање препоручене терапије и упући-
вање на виши ниво здравствене заштите, у 
поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво, на основу миш-
љења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента 
на терцијарни ниво, води потпуну медицин-
ску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге 
које пружа, даје оцену радне способности и 
упућује на лекарску и инвалидску комисију, 
ради у комисијама и на посебним програми-
ма, издаје стручно мишљење, лекарско уве-
рење, на лични захтев и на службени захтев 
код одређених случајева болести и повреда, 
у стручном раду је самосталан и одговоран 
за координаторни рад у својој јединици, пра-
ти и предлаже измене у процедуралном раду 
у оквиру акредитацијских стандарда, обавља 
и друге послове из делокруга своје струке по 
налогу непосредног руководиоца и начелни-
ка службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање, медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Радно иску-
ство/ додатна знања / испити: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима. 

Спремачица
просторија у којима се  

пружају здравствене услуге,  
пробни рад 3 месеца

8 извршилаца

Опис послова: одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност, чисти и пере подове, брише прашину са 
намештаја, износи смеће, пере лавабое, WC, 
брише прашину и повремено пере радијато-
ре, пере прозоре, ламперије, плочице, одр-
жава хигијену ходника, атријума, залива 
цвеће, у амбулантама где нема домара чисти 
круг око амбуланте, у амбулантама где нема 
централног грејања чисти и ложи пећи, при-
ликом кречења и генералног чишћења све 
хигијеничарке групно раде док се пункт не 
очисти, ради и остале послове из домена 
своје струке по налогу одговорне спремачице 
и начелника Техничке службе, којима одго-
вара за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
основно образовање. Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о заврше-
ној основној школи, и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које 
се не враћају кандидатима. 

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
медицинска школа: средње образовање, 
лабораторијски смер. Радно искуство / додат-
на знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању лабораторијски техничар; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење); поседовање возачке 
дозволе Б категорије (није услов за засни-
вање радног односа). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце 
или решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа, поштом 
или личном доставом у писарницу Дома 
здравља „Др Милутин Ивковић”, Кнез Дани-
лова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкури-
ше. Резултати огласа ће бити објављени на 
сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли – IV спрат.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Возач возила Б категорије
на одређено време најдуже  

до 12 месеци, пробни рад 3 месеца

Опис послова: обавља све послове возача 
у Дому здравља, води евиденцију пређе-
них километара и утрошка горива и мази-
ва, обавља све послове на прању, чишћењу 
и подмазивању возила, одржава чистоћу 
паркинг преостора у оквиру организацио-
не јединице, врши дневне прегледе возила 
пре, за време и после употребе, ради и друге 
послове из делокруга своје струке по налогу 
непосредног руководиоца и начелника служ-
бе којима је одговоран за свој рад; превоз 
корисника по налогу непосредног руково-
диоца; управља моторним возилом по нало-
гу руководиоца; води евиденцију о употре-
би моторног возила, пређеној километражи, 
потрошњи горива и мазива; припрема путни 
налог за коришћење возила; одржава возила 
у уредном и исправном стању; контролише 
исправност возила и уговара поправке вози-
ла у сервисним радионицама. Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију возачке доз-
воле и фотокопију држављанства. Достави-
ти неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
средње образовање, III или IV степен стру-
чне спреме. Додатна знања / испити / рад-
но искуство: возачка дозвола Б категорије. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV 
спрат, соба 12. Обавезно назначити за које 
радно место се конкурише. Резултати огла-
са ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV 
спрат.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
КЛАДОВО

19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

e-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор медицине
за рад у Одељењу радиотерапије, 

Служба онкологије са палијативним 
збрињавањем ОЈ Болница, на одређено 

време ради замене запослене која је  
на породиљском боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуњава и 
услове у погледу стручне спреме / образо-
вања: завршено високо образовање на инте-
грисаним академским студијама по пропису 
који прописују високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 5 година по пропи-
су којји је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године. Додатна знања (испити) 
радно искуство: стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Посебни услови: рад у сменама. 
Опис послова: утврђен Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова и радних 

мета Здравственог центра Кладово. Заинте-
ресовани кандидати уз захтев о испуњености 
услова подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, адресом и контак телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак (уверење 
суда); уверење да нису осуђивани за кри-
вична дела која их чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење из поли-
цијске управе или полицијске станице). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року 
од 30 (тридесет) дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне докуменатације. Пријавом на оглас 
пријављени кандидат даје сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подацима руку-
је и податке обрађује Одељење за правне, 
кадровске и опште послове Здравственог 
центра Кладово. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Кандидати који испуњавају 
услове огласа, могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација, 
које су од важности за доношење одлуке о 
пријему. Коначну одлуку о избору кандида-
та доноси в. д. директора. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на адресу: 
Здравствени центар Кладово, Дунавска 1-3, 
19320 Кладово са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Николе Пашића 1
тел. 034/504-522

Перач лабораторијског посуђа
у Одељењу за техничке послове

Перач лабораторијског посуђа
у Одељењу за техничке послове, на 

одређено време, не дуже од 24 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова, односно основно образовање. 
Уз пријаву се подносе оверене копије сле-
дећих докумената: диплома о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са подацима 
(адреса, контакт телефон, e-mail адреса). 
Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 

која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Институт за јавно здравље 
Крагујевац. Кандидати који испуњавају усло-
ве јавног огласа могу бити позвани на раз-
говор уколико су потребне додатне инфор-
мације које могу бити важне за доношење 
одлуке о пријему. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Оглас се објављује и на интернет 
страници Министарства здравља Републике 
Србије, огласној табли и интернет страни-
ци Института за јавно здравље Крагујевац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору кандидата биће 
објављена на интернет страници Института 
за јавно здравље Крагујевац (www.izjzkg.rs). 
Телефон за контакт 034/504-522. Пријаве се 
подносе у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ____ (навести назив радног 
места)”, преко писарнице Института за јавно 
здравље Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Стоматолошка сестра – техничар 
у Служби за стоматолошку здраствену 

заштиту, Дечија превентивна 
стоматологија, на одређено време ради 

замене дуже одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – стома-
толошка сестра техничар; стечено средње 
образовање, положен стручни испит, лицен-
ца за рад, пожељно радно искуство на 
пословима стоматолошске сестре техничара. 
Као доказ о испуњености услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком радном и личном биографијом 
(радно искуство), контакт телефон; оверену 
фотокопију дипломе; очитану личну карту; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у 
радни однос. Ови подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе, њих обрађује Кадров-
ска служба Дома здравља. Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове који се 
заснивају не старије од 6 месеци; уверење 
суда да се против кандидата не води суд-
ски поступак, не старије од 6 месеци; уве-
рење МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи, не старије од 6 
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на конкурс доставити писар-
ници ДЗ Нови Пазар, са назнаком „За јавни 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Опис послова: Пре-
ма Правилнику о организацији и системати-
зацији радних места у Дому здравља Нови 
Пазар бр. 298/2021.
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Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА

КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ

21204 Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана 4

Оглас објављен 07.09.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови” (број 1004, страна 26), 
поништава се у целости.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет 
VII/1 степен стучне спреме; положен струч-
ни испит; познавање рада на рачунару; 
минимум 5 година радног искуства у стру-
ци из области здравства; возачка дозвола 
за Б категорију. Као доказ о испуњености 
ових услова кандидати подносе неоверене 
фотокопије следећих докумената: пријаву 
на оглас са биографијом, бројем телефона, 
адресом и e-mail адресом; фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету 
VII/1 степен стручне спреме; фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; фото-
копију уверења о личним подацима из мати-
чне евиденције фонда ПИО за утврђивање 
дужине радног стажа; фотокопију возачке 
дозволе за Б категорију. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. 
Контакт телефон: 012/222-690. Оглас ће 
бити објављен и на званичној web страници 
Завода за јавно здравље Пожаревац (www.
zzjzpo.rs) и на web страници Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве на оглас 
доставити поштом или лично на адресу: 
Завод за јавно здравље Пожаревац, Улица 
Јована Шербановића број 14, 12000 Пожа-
ревац – Одсек за опште, правне и техничке 
послове, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести назив радног места)”. Пријава се 
може поднети сваког радног дана од 07.00 
до 14.00 часова. Обавезно навести име и 
презиме. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непот-
пуном и неће бити разматране. Кандидати 
који не буду изабрани неће бити посебно 
обавештавани о резултатима огласа. Доку-
ментација неће бити враћена подносиоцима 
пријава за оглас. Одлуку о избору канди-
дата који ће бити примљени у радни однос 
на одређено време доноси директор и биће 
објављена на сајту Завода за јавно здравље 
Пожаревац. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подацима рукује и податке обрађује Одсек 
за опште, правне и техничке послове Завода 
за јавно здравље Пожаревац. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Кувар
на одређено време до 2 месеца,  

за рад у Одсеку за припремање хране

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме; 
1 година радног искуства на одговарајућим 
пословима. Кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
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.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Специјалиста интерне медицине
у Консултативно-специјалистичкој 

служби

УСЛОВИ: радно искуство најмање 3 године 
и шест месци на пословима доктора меди-
цине Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фото-
копију уверења о завршеној специјализацији 
из интерне медицине, фотокопије дозволе за 
рад – лиценце, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном.

Доктор медицине – специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију уверења о положеном специја-
листичком испиту из физикалне медицине и 
рехабилитације фотокопије дозволе за рад 
– лиценце, уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење издаје МУП), не старије од 6 
месеци, уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак (уверење 
издаје суд) не старије од 6 месеци, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине – специјалиста 
психијатрије

у Служби за консултативно-
специјалистичку делатност

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопија дипломе о завр-
шеном Медицинском факултету, фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, фото-
копија уверења о положеном специјалистич-

ком испиту из психијатрије, фотокопије доз-
воле за рад – лиценце, потврда о радном 
искуству – радно искуство на пословима спец. 
психијатрије најмање 2 године, кратка био-
графија са адресом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Рок за подношење понуда је 8 дана 
од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них информација и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора, дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарни-
це у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати 
поштом на адресу: Дом Здравља Раковица, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком „За оглас” или лично доставити у писар-
ницу ДЗ Раковица.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине – лекар опште 
медицине

Клиника за неурологију, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
дозвола за рад – лиценца издата од стране 
надлежне коморе или решење о упису у име-
ник надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); Уверење о радном стажу издато 
од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведе-
не документе у року наведеном у одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 

Национална служба
за запошљавање
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Универзитетски клинички центар Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

Служба за правне и економско-
финансијске послове, пробни рад  

од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом средњем обра-
зовању (IV степен); сведочанства за сваки 
завршен разред средњег образовања; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном, e-mail адресом. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведе-
не документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагује-

вац. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ___ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
Ургентни центар, на одређено време  

до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за 
сваки завршен разред средњег образовања; 
уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад 
– лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издатог од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у року наведе-
ном у Одлуци о избору кандидата, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на огласној 
табли зграде Управе Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за кон-
такт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Уни-

верзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. 
Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за радно место ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове  

(обрачун зарада) 
Служба за правне и економске 

финансијске послове, Одељење за 
економско-финансијске послове, 
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене,  

до њеног повратка на рад, а најкасније 
до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: средње образовање, IV сте-
пен стручне спреме, економско-финансијске 
струке, знање рада на рачунару. Опис посло-
ва: Утврђен Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Дому здравља 
Крушевац. Кандидати достављају: пријаву 
на оглас у којој наводе за које радно место 
се пријављују; кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, изјаву да 
су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; фотокопију личне карте. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, а ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведени документ у 
остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Пријаве на оглас могу се под-
нети у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Дом 
здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија 
број 32, 37000 Крушевац. Оглас објавити код 
Националне службе запошљавања и на web 
сајту Министарства здравља, огласној табли 
Дома здравља Крушевац и интернет презен-
тацији Дома здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти, за рад у 
Служби за педијатрију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног  

обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет и специјали-
зација из педијатрије, VII/2 степен, стручни 
испит; лиценца; специјалистички испит; нај-
мање три године и шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. 
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2. Доктор медицине
за рад у Служби пријема и збрињавања 
ургентних стања, на одређено време на 
6 месеци због повећаног обима посла

2 извршиоца

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

3. Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, за 

рад на Одељењу за стационарно лечење 
у Служби за педијатрију, на одређено 

време на 6 месеци због повећаног  
обима посла

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

4. Медицинска сестра – техничар 
у здравственим установама са 
образованим организационим 

јединицама које обављају 
психијатријску делатност, 

које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем и 

задржавање пацијената без пристанка, 
за рад у Служби за психијатрију, на 

одређено време на 6 месеци због 
повећаног обима посла

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

Кандидати за радно место 1 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фото-
копију уверења о положеном специјалис-
тичком испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), ове-
рену фотокопију Лиценце издате од надлеж-
ног органа. 

Кандидати за радна места 2, 3 и 4 под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме), оверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежног органа. 

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге 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 wеб 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 на на адресу: Општа болница Кру-
шевац, 37000 Крушевац, Косовска 16. Опис 
послова: према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
VITA SANA PHARM

18000 Ниш, Сомборска бб.

Фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магис-
тар фармације; положен стручни испит; 
основно познавање рада на рачунару; позна-
вање лекова, суплемената и козметике. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресе: auvitasanasomborska@gmail. com 
ili mila.djordjevic@outlook.com или се јављају 
на контакт телефон: 069/2911-112.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације – медицински 
биохемичар

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: високо образовање; на студијама другог 
степена (мастер академске студије), по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању. Опис 
послова: предвиђен систематизацијом посло-
ва установе, за послове са завршеном висо-
ком школом, магистар фармације – медицин-
ски биохемичар.

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: високо образовање; на интегриса-
ним академским студијама медицине, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама медицине у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине. Опис послова: предвиђен сис-
тематизацијом послова установе, за посло-
ве са завршеним медицинским факултетом 
и положеним стручним испитом за доктора 
медицине.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, фотокопију радне књи-
жице уколико кандидат има радни стаж или 
потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверену копију извода из матичне 
књиге венчаних уколико је кандидат проме-
нио презиме, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству, копију/очитану 
личну карту. Напомена: Лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужан је да доста-
ви кандидат који буде изабран пре пријема 
у радни однос. Комисија ће разматрати све 
доспеле, благовремене и потпуне пријаве 
и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разго-
вор, ради прибављања додатних релевант-
них података за доношење одлуке о избо-
рукандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Мла-
ви. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Прија-
ве слати у затвореним ковертама на адресу 
Општа болница Петровац на Млави, Морав-
ска број 2, 12300 Петровац на Млави, или 
доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговре-
мене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар
у kабинету за пријем стационарних 

болесника
 
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: средње образовање, стручни испит, 
лиценца и решење о упису у комору, нај-
мање 1 година радног искуства на наведеним 
пословима. Опис послова: предвиђен систе-
матизацијом послова установе, за послове са 
завршеном средњом медицинском школом, 
медицинска сестра/техничар у кабинету за 
пријем стационарних болесника.

Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, у 
јединици за палијативно збрињавање

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: средње образовање, стручни испит; 
лиценца и решење о упису у комору, нај-
мање 6 месеци радног искуства на наведе-
ним пословима. Опис послова: предвиђен 
систематизацијом послова установе, за 
послове са завршеном средњом медицин-
ском школом, медицинска сестра/техничар 
на осталим болничким одељењима – једини-
ца за палијативно збрињавање.
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Медицинска сестра – техничар 
у интензивној нези нивоа 2

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: средње образовање, стручни испит; 
лиценца и решење о упису у комору, најмање 
6 месеци радног искуства на наведеним 
пословима. Опис послова: предвиђен систе-
матизацијом послова установе, за послове са 
завршеном средњом медицинском школом, 
медицинска сестра/техничар у интензивној 
нези нивоа 2.

Доктор медицине специјалиста 
радиолошке дијагностике

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: високо образовање на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. и завршена специјализа-
ција из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника, на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана меди-
цине, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здрав-
ствених радника и здравствених сарадника, 
стручни испит, лиценца, специјалистички 
испит из радиологије. Опис послова: пред-
виђен систематизацијом послова установе, за 
послове са завршеним медицинским факул-
тетом и положеним испитом из радиологије.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, оверену копију уверења 
о положеном специјалистичком испиту из 
радиологије, оверену копију о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце и 
решења о упису у комору, фотокопију радне 
књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца (други доказ о рад-
ном искуству), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге венчаних уколико је кандидат променио 
презиме, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству, копију/очитану личну 
карту. Напомена: Лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без огра-
ничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави канди-
дат који буде изабран, пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, обавиће се разговор, ради 
прибављања додатних релевантних подата-
ка за доношење одлуке о избору кандида-
та. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове 
Опште болнице Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање: 8 дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе за запо-

шљавање „Послови”. Пријаве слати у затво-
реним ковертама на адресу Општа болница 
Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 
Петровац на Млави или доставити лично у 
Правну службу Опште болнице Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Правно кадровски аналитичар

УСЛОВИ: VII/1 ССС, дипломирани правник. 
Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати морају испунити сле-
деће посебне услове: високо образовање из 
области права: 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. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређеивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање 3 године радног искуства, 
положен правосудни испит, познавање рада 
на рачунару. Уз пријаву на оглас кандидати 
су дужни да доставе доказе о испуњености 
услова огласа: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому 
о високом образовању из области права на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређеивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; потвр-
да послодавца о радном искуству код којих 
је кандидат стекао радно искуство; потврда 
о завршеном курсу за рад на рачунару или 
потврда о познавању рада на рачунару од 
послодавца, код кога је кандидат стекао рад-
но искуство; уверење о положеном правосуд-
ном испиту; доказ о промени презимена, уко-
лико је кандидат променио презиме. Пријаве 
са доказима о испуњености услова, дос-
тављају се непосредном предајом или путем 
поште, Заводу за јавно здравље Ужице, ул. 
др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужи-
це, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Изабрани кандидат је 
дужан да, пре закључивања уговора о раду, 
достави тражене доказе о испуњености усло-
ва огласа у оригиналу или овереној копији, 
као и доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 43

Фармацеутски техничар
у сектору апотека, у ОЈ у апотеци 
„Бајина Башта”у Бајиној Башти 

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидат мора испуња-
вати и следеће посебне услове предвиђене 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова Апотекарске установе Ужи-
це: средње образовање, IV степен стручне 
спреме; занимање фармацеутски техничар, 

стручни испит, лиценца, познавање рада на 
рачунару, најмање шест месеци радног иску-
ства у звању фармацеутски техничар. Опис 
послова: утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова Апотекар-
ске установе Ужице. Уколико се јави више 
кандидата који испуњавају опште и посеб-
не услове, критеријум којим ће се комисија 
руководити приликом избора кандидата је 
такав да ће предност имати кандидати који 
имају најмање једну годину радног иску-
ства на пословима фармацеутског технича-
ра у Апотекарској установи из плана мреже 
и кандидати који имају пребивалиште на 
територији општине Бајина Башта због орга-
низације рада у сменама и трошкова прево-
за. Кандидати су обавезни да уз пријаву на 
оглас доставе краћу личну и радну биогра-
фију (ЦВ), диплому о завршеном школовању, 
доказ о радном искуству на пословима фар-
мацеутског техничара, уверење о положеном 
стручном испиту и лиценцу. Уколико се доку-
мента достављају у виду фотокопије потреб-
но је да буду оверена, а овера фотокопије 
докумената не сме бити старија од 6 месеци. 
Оглас се објављује у листу „Послови”, Нацио-
налне службе за запошљавање – филијала 
Бајина Башта и на web сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве на оглас 
се могу поднети лично у седишту Апотекар-
ске установе Ужице, сваког радног дана од 
7 до 15 часова или послати препорученом 
поштом на адресу Апотекарска установа 
Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 43, 31000 
Ужице са назнаком „За оглас”. Поступак 
пријема ће спровести комисија образована 
одлуком директора, која ће са кандидатима 
који су конкурисали на оглас, обавити раз-
говор (интервју) и на основу сачињене ранг 
листе, дати директору предлог за пријем кан-
дидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања на 
сајту Министарства здравља. Благовременом 
се сматра пријава пристигла у Апотекарску 
установу Ужице закључно са осмим даном 
рока до 15 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА
14253 Осечина 

Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-020

Лабораторијски техничар
за рад у Здравственој станици Пецка, на 
одређено време на период од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, лабораторијски техничар; 
положен стручни испит. Потребна докумен-
тација: оверена фотокопија дипломе о завр-
шеном IV степену стручне спреме; оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиг рођених; уве-
рење о држављанству; уверење надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано; 
уверење надлежног суда да се против лица 
не води поступак. Опис послова одређен је 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места у Дому здравља Осечина. 
Послови и задаци: узима узорке биолош-
ког материјала, припрема узорке, реагенсе, 
подлоге и опрему за микробиолошка и био-
хемијска испитивања; припрема, одржава и 
врши контролу исправности лабораторијске 
опреме; одржава културе микроорганизама; 
ради на биохемијским и другим анализатори-
ма; изводи лабораторијске анализе биолошког 
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материјала, у складу са номенклатуром 
лабораторијских услуга на примарном нивоу 
здравствене заштите, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; за свој рад 
одговара ординирајућем доктору и главној 
сестри Дома здравља. Пријаве доставити на 
горе наведену адресу (Дом здравља Осечи-
на, 14253 Осечина, Пилота Миленка Павло-
вића 13-15, Служба за економско-техничке, 
правне и кадровске послове) поштом или 
лично у правну службу, са напоменом за кон-
курс и навести позицију за коју се конкури-
ше. Телефон за информације: 014/3150-020. 
Уз пријаву поднети доказе о испуњености 
тражених услова. Лични подаци кандидата 
ће се користи само у сврху избора кандида-
та за оглашено радно место. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Обавештење о избору кандидата, 
кандидатима ће бити достављено у року од 
15 дана од дана доношења одлуке о избо-
ру. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ 

И ЖАГУБИЦА
12300 Петровац на Млави 

Српских владара 284

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови: захтевани ниво 
квалификације: висока стручна спрема (VII 
степен). Посебни услови: да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је сте-
као високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући акадмски односно стручни 
назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник; да има 
најмање 5 година радног искуства у струци; 
да поседује организационе способности; да 
није правноснажно осуђиван, нити се против 
њега води истрага за кривична дела про-
тив живота и тела, против слобода и права 
човека и грађанина, против права по основу 
рада, против части и угледа, против полне 
слободе, против брака и породице, против 
службене дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије, 
или му није одредбама закона, односно пра-
воснажном одлуком суда или другог органа 
забрањено обављање тих послова.

ОСТАЛО: Кандидати уз писмену пријаву 
поднесу и следећу документацију: уверење 
о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење (диплому) о стеченој 
стручној спреми (оригинал и оверена фото-
копија); биографијау уверење о дужини рад-
ног стажа у струци; програм рада за мандат-
ни период од 4 године; потврду из казнене 
евиденције да нису правоснажно осуђени за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив живота и тела, против слободе и права 

човека и грађанина, против права по основу 
рада, против части и угледа, против полне 
слободе, против брака и породице, против 
службене дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије, 
или им није одредбама закона, односно пра-
воснажном одлуком суда или другог органа 
забрањено обављање тих послова; потвр-
да надлежног суда да се против кандидата 
не води истрага нити да су неправоснажно 
осуђени за кривично дело из групе кри-
вичних дела против живота и тела, против 
слобода и права човека и грађанина, против 
права по основу рада, против части и угле-
да, против полне слободе, против брака и 
породице, против службене дужности, као 
и против уставног уређења и безбедности 
Републике Србије. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За управ-
ни одбор – пријава на конкурс не отвара-
ти”. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Стручни радник на управно-правним 
пословима

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених Зако-
ном о раду, треба да испуњава и следеће 
посебне услове: да је држављанин Републи-
ке Србије; да је стекао високо образовање 
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има најмање једну 
годину радног искуства у струци у складу са 
прописима којима се уређује област социјал-
не заштите; да није осуђиван и да се про-
тив њега не води кривични поступак за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад 
у државним органима. Кандидат, уз пријаву 
мора да поднесе следеће документе у ори-
гиналу или у овереној копији не старијој од 
шест месеци: пријаву, својеручно потписану, 
са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; доказ 
о одговарајућој стручној спреми, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе; потврду о 
радном искуству у струци; уверење да није 
осуђиван; уверење да није под истрагом и 
уверење о општој здравственој способности. 
Рок за подношење пријава је 15 дана и 
почиње тећи наредног дана од дана оглаша-
вања јавног конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом, доставити на адресу: Цен-
тар за социјални рад Штрпце, Призрен и 
Гора, Цара Лазара бб., 38236 Штрпце, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Све додат-
не информације могу се добити на телефон 
0290/71-076.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб.

тел. 017/823-577

Сервирка / кафе куварица

Опис послова: припрема, сервира и пос-
лужује топле и хладне безакохолне напитке, 
одржаве хигијену посужа, прибора и уређаја, 
преузима робу и води књиге задужења и раз-
дужења робе, води евиденцију о требовању 
и утрошку робе, поставља столове, сервира 
оброке у трпезаријама, разноси и сервира 
оброке лежећим корисницима по собома, 
распрема столове, одржава хигијену у трпе-
зарији и кухињи, обавља и друге сродне 
пословре у складу са потребама установе

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебе услове: 
средња стручна спрема (четворогодишња 
или трогодишња) – било ког профила: рад-
но искуство најмање 4 године на послови-
ма сервирања хране у установама социјалне 
заштите. Заинтересовани кандидати дужни су 
да приложе следећу документацију: кратка 
биографија (ЦВ) са адресом и контакт теле-
фоном, фотокопија личне карте или очитана 
лична карта уколико је чипована, диплома о 
завршеној средњој средњој школи, одгова-
рајући доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице, потврде, уверења и сл.); 
фотокопија извода из матичне књиге рођених 
и венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме), фотокопија уверења о држављанству. 
Кандидат који буде изабран пре закључивања 
уговора о раду дужан је да достави: лекар-
ско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведене документе у 
остављеном року са њим се неће закључити 
уговор о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа на сајту 
Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Све информације могу се 
добити на телефон 017/823-577. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Пријаве са траженом документацијом доста-
вити у затвореној коверти лично, мејлом или 
путем поште на адресу: Дом за смештај ста-
рих лица, улица Српских Владара бб, 17530 
Сурдулица, са назнаком „Пријава на оглас за 
радно место сервирка / кафе куварица”.

Пољопривреда

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 
„КЛАС” КАЧАРЕВО

26212 Качарево, Маршала Тита 25
тел. 013/601-018

e-mail: zzklas@gmail.com

Дипломирани агроекономиста
на одређено време  

(могућност сталног запослења) 

Опис посла: одређује технологију пољоприв-
редне производње, стара се о примени агро-
техничких мера, у сарадњи са директором 
врши набавку репроматеријала, одређује 
распоред радова, врши анализу утрошеног 
репроматеријала, рад са селом, обавезан је 
да потребне податке достави књиговођи.

УСЛОВИ: пољопривредни факултет смер 
агроекономија, искусто није неопходно.
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Тракториста
на одређено време  

(могућност сталног запослења) 

Опис посла: по налогу спроводи технологију 
и одговоран је за спровођење истих. Пра-
тилац на прикључним машинама. Припрема 
трактора и прикључних машина за днев-
ну употребу, код прикључних машина води 
дневно одржавање.У случају кварова дужан 
је да изврши мање поправке. За зимски пери-
од врши конзервирање машина. 

УСЛОВИ: ССС, пољопривредна школа (III, IV 
степен), возачка дозвола Б категорије, искус-
то није неопходно. 

ОСТАЛО: конкурс траје до 30.09.2022. годи-
не. Кандидати свој ЦВ могу послати на имејл: 
zzklas@gmail.com, поштом на горе наведену 
адресу. Контакт телефон: 013/601-018 (Мли-
нар Душица).

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „БОЉЕВАЦ”
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар ловишта  
„Црни Тимок”

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: држављанин Републике Србије ста-
рији од 18 година, најмање III степен шумар-
ске или ветеринарске струке, поседовање 
лиценце за обављање послова ловочувар-
ске службе, поседовање дозволе за држање 
и ношење ловачког оружја, положен возач-
ки испит Б категорије, познавање рада на 
рачунару: Microsoft Word програм, без кри-
вичних пријава пред основним судом. Доку-
ментација коју је кандидат дужан да при-
ложи уз пријаву на оглас: очитана лична 
карта, доказ о поседовању тражене стручне 
спреме – оригинал или оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању и лиценце 
за обављање послова ловочуварске служ-
бе, фотокопија возачке дозволе са очита-
ним подацима, очитан оружни лист, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење од надлежних судова да 
се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница, лекарско уве-
рење о способности за рад кандидат подно-
си пре закључивања уговора о раду. Лица 
за контакт: Златомир Николић и Јелена Сте-
вић 030/463-766. Рок за пријаву кандита је 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Ловочувар ће обављати послове и 
радне задатке предвиђене Законом и дивља-
чи и ловству Републике Србије, Правилником 
о раду ловочуварске службе и другим актима 
удружења.

Индустрија и грађевинарство

ЦИП – ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

36000 Краљево, Аеродромска 5

Технолог у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: технолог у производњи са позна-
вањем машина за екструдирање пластике и 
познавањем ЦНЦ машина; познавање рада 
на рачунару Autocad, Inventor, Ms Office.

BUILDING SOLUTIONS DOO
11000 Београд, Брдска 12

тел. 064/1190-292

Хидроизолатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спре-
ме, без обзира на радно искуство (послода-
вац обезбеђује обуку). Кандидати треба да 
се јаве искључиво на телефон послодавца 
064/1190-292.

ФБС БЕТОЊЕРКА ДОО АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 262

Административни радник
на одређено време

Опис посла: комуникација и сарадња са књи-
говодством, архивирање и сортирање пода-
така и документације, примање и слање 
дневне, обичне и e-mail поште, канцела-
ријски материјал, вођење рачуна о залихама 
и поручивање, скенирање и копирање доку-
ментације, обављање осталих администра-
тивних послова. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спеме; позна-
вање рада на рачунару: познавање основа 
пословне коресподенције; пожељно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресу: info@fbsbetonjerka.com или се 
јављају на контакт телефон: 062/767-356.

ALUBOND EUROPE DOO
26320 Банатски Карловац

Оператер на линији производње
5 извршилаца

Опис послова: постављање и одлагање 
горњих и доњих лимова на одговарајуће 
носаче коришћењем крана, регулација 
затегнутости лимова путем магнетних кочни-
ца. Контрола и управљање адаптера за раз-
лиците системе фиксирања горњег и доњег 
лима. Провлачење доњег лима до задњих 
погонских ваљака. Постављање горњег лима 
у предње погонске ваљке и подешавање у 
односу на задату сирину. Асистенција при 
постављању адхезивног филма за горњи 
лим. Контрола параметара уљних ваљака 
у пост compound делу. Контрола расхлад-
ног система и управљање према потребним 
режимима рада. Чишћење платформе од 
прашине и осталих нечистоћа. Бочно одсе-
цање вишка пластичне испуне након излас-
ка панела из предњих погонских ваљака. 
Редовно чишћење ваљака ради добијања 
захтеваног квалитета панела. Информисање 
сменовође у случају неодговарајућег квали-
тета панела (таласи, огреботине, оштећење 
финалног премаза,...). Испомоћ при истовару 
репро материјала и готових производа прис-
тиглих у фабрички комплекс. Учествовање 
у прописима улазног материјала и готових 
производа. Предаја смене колеги са потреб-
ним информацијама о тренутној производњи. 
Чишћење радног места након завршетка сме-
не. Извршавање свих задатака добијених од 
надлежног руководиоца. 

УСЛОВИ: пожељно (није неопходно): иску-
ство на сличном послу, познавање енглес-
ког језика, основно знање у Excel-у. Нудимо 
одличне услове рада у динамичном и про-

фесионалном окружењу, редовну плату и 
могућност напредовања. Плата: 330€. Прија-
ве слати на e-mail адресу nesyjovanov@live.
com и katarina@alubondeurope.com или кон-
тактирати телефоном 064/4683-828.

BIO MESS FOOD DOO
Ново Милошево, Железничка бб.

Инжењер прехрамбене технологије
за рад у кланици

УСЛОВИ: прехрамбени технолог, позна-
вање ХАЦЦП система је обавезно као и рада 
на рачунару и познавање енглеског језика. 
Сва заинтересована лица могу се јавити на 
контакт телефон 062/609-422 контакт особа 
Рајко Јовановић.

Култура и информисање

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
БЕОГРАД

Нови Београд, Ушће 10, блок 15

Службеник обезбеђења – домар
2 извршиоца

Опис посла: спречава улазак сваког лица 
које би ометало рад, угрожавало живот 
запослених и других лица или би могло 
угрозити имовину Музеја; утврђује иденти-
тет, односно легитимише лица која желе да 
уђу у објекте Музеја: води писану евиден-
цију о лицима која улазе и излазе из обје-
ката Музеја, са назнаком времена доласка 
и одласка: врши контролу и евиденцију о 
уношењу и изношењу музејских предмета, 
опреме и других материјала преко свих ула-
за у Музеју и објектима Музеја, као и про-
веру да ли за то постоји службени налог или 
одобрење; стара се о безбедности и број-
чаном стању културних добара/уметничких 
дела која су постављена у Музеју и објек-
тима Музеја на основу достављеног списка 
задуженог кустоса; води евиденцију дола-
зака и одлазака запослених у радно време 
и ван утврђеног распореда радног времена 
у Музеју и објектима Музеја; спречава уно-
шење оружја и других опасних материја 
и предмета и забрањује улазак у објекте 
Музеја лицима под дејством алкохола или 
других опојних средстава; свакодневно (у 
више наврата) врши обилазак и контролу 
објекта Музеја, просторија, постројења и 
инсталација, нарочито ноћу и у време када 
у објектима Музеја нема запосчених лица; 
спречава и отклања опасности од елемен-
тарних непогода, пожара, хаварија, и других 
опасности које могу угрозити објекте, другу 
имовину и запослене Музеја; да сва технич-
ка средства обезбеђења и противпожарне 
заштите, са којима су снабдевени објекти 
Музеја, зна правилно да употреби и користи; 
издаје, односно прима кључеве просторија; 
открива радње које имају обележје кривич-
ног дела, и одмах, без одлагања, извештава 
писаним путем директора, односно вршиоца 
дужности директора, а усмено шефа Службе 
обезбеђења, шефа Одељења општих посло-
ва и полицију; обезбеђује и чува евентуал-
не трагове извршења кривичног дела; врши 
контролу и чување паркираних моторних 
возила Музеја; у току и ванрадног времена 
неовлашћеним лицима не дозволи улазак у 
Музеј (депое, машинску халу и радионице); 
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да познаје начин вршења обезбеђења и 
дужности прописане законом и другим акти-
ма Музеја; да лица која долазе у Музеј по 
разним основама у току радног времена 
допрати до запосленог да странка чека на 
портирници; да удаљи из објекта лице које 
омета ред и мир као и другим радњама шти-
ти лица и имовину Музеја; да се у случају 
одређених Музејских потреба, може ангажо-
вати као испомоћ, како би се одређени посао 
у Музеју завршио на време (пренос слика, 
паноа, чишћења снега и других послова); да 
познаје начин вршења физичко-техничког 
и противпожарног обезбеђења и дужности 
прописане законом и другим општим акти-
ма Музеја; у зависности од распореда рада 
службе обезбеђења обавља и друге посло-
ве у складуса важећим прописима, општим 
актима Музеја, као и одлукама, налозима 
и наредбама директора, односно вршиоца 
дужности директора Музеја и шефа општих 
послова и службе обезбеђења.

Услови: III или IV степен стручне спреме; да 
се против њега не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривич-
на дела која се гоне по службеној дужности; 
да није кажњаван за прекршај против јавног 
реда и мира; уверење надлежне здравствене 
институције о психофизичкој спососбности 
за вршење послова службеника обезбеђења, 
без ношења оружја, уверење о положеном 
ватрогасном курсу; положен стручни испит 
(лиценца) за вршење послова обезбеђења, 
без ношења оржја у складу са Законом о при-
ватном обезбеђењу; знање рада на рачунару 
(Word).

Радни однос се заснива на неодређено време 
са пробним радом до шест месеци.

Потребна документација:
1. оверена копија дипломе или уверење о 
стеченој стручној спреми,
2. доказ о радном искуству (радна књижица, 
или други доказ о радном искуству – уговори, 
решења, потврде и др.),
3. уверење о положеном ватрогасном курсу,
4. доказ о положеном стручном испиту 
(лиценца) за вршење послова обезбеђења, 
без ношења оржја у складу са Законом о при-
ватном обезбеђењу,
5. кратка биографија (CV),
6. извод из биометријске личне карте, однос-
но фотокопија личне карте,
7. уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од шест месеци,
8. извод из матичне књиге рођених, не ста-
рији од шест месеци,
9. уверење суда да се против лица које кон-
курише не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужностини,
10. уверење из МУП-а да лице није кажња-
вано за кривична дела која га чине неподоб-
ниом за обављање послова, односно да није 
кажњаван за прекршај против јавног реда и 
мира,
11. доказ о општој здравственој способности 
– лекарско уверење (оригинал).

Докази из тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
се прилажу у оригиналу или копији овереној 
код јавног бележника, односно другог надле-
женог органа.

Доказе из тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
кандидати достављају уз пријаву на конкурс 

а доказе из тачке 11 као и доказ о општој 
здравственој способности – лекарско уве-
рење (оригинал), доставиће само кандидати 
који буду изабрани.

Датум усменог разговора са учесницима 
јавног конкурса биће одређен накнадно, о 
чему ће учесници јавног конкурса бити бла-
говремено обавештени.

Рок за подношење пријава кандидата на јав-
ни конкурс је 15 дана и почиње и да тече 
од дана објављивања јавног конкурса у пуб-
ликацији „Послови” и на званичној интернет 
страници Националне службе за запошља-
вање.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, потребне податке за контакт 
(телефон, е-mail). 

Комисија Музеја ће обавити разговоре са 
кандидатима у року од 15 радних дана од 
дана завршетка јавног конкурса.

Неблаговремене, недопуштане, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени потребни докази из тачке 1, 2, 3, 
4, 9 и 10, Комисија Музеја неће разматрати.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са 
назнаком „За јавни конкурс за избор служ-
беника обезбеђења – домара” се подносе на 
адресу: Музеј савремене уметности, 11070 
Нови Београд, Ушће 10, блок 15 лично непо-
средно сваког радног дана од 9-15 часова 
или путем поште препорученом пошиљком.
Пријаве на конкурс са наведеном документа-
цијом доставити у затвореној коверти. 

Сва обавештења у вези са јавним конкурсом 
даје Ана Симић, позивом на број телефона: 
011/3115-713 и 3111-137, лок 112. 

Јавни конкурс за избор службеника обез-
беђења – домара објављује се у публика-
цији „Послови” који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије, на званичној 
интернет страници Националне службе за 
запошљавање и Музеја, као и на огласној 
табли или у просторијама Музеја. 

ОПШТИНА СОКОБАЊА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

СОКОБАЊА
Сокобања 

Трг ослобођења 2

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО 
ЗА ТУРИЗАМ

1. Информатор у туристичко 
информативном центру

Опис посла: Непосредно пружа све врсте 
туристичких и других информација, обавља 
послове на дистрибуцији брошура, штампа-
ног и другог бесплатног промотивног мате-
ријала, контролише залихе промотивног 
материјала у информативном центру, упра-
вља дистрибуцијом сувенира, публикација и 
других артикала и дневно води евиденцију, 
предлаже одабир сувенира за сувенирницу, 
израђује месечне, периодичне и годишње 
извештаје, ради на сајмовима туризма у 
земљи и иностранству и на привремено отво-

реним информативним пунктовима, пред-
лаже, организује и развија традиционалне 
туристичке догађаје у дестинацији, учествује 
у њиховој реализацији, учествује у поступку 
прикупљања и објављивања информација о 
целокупној туристичкој понуди, учествује у 
организацији туристичких, научних, струч-
них, спортских, културних и других скупо-
ва и манифестација, учествује у пружању 
услуга прихвата туриста, пружања бесплат-
них информација туристима, прикупљања 
података за потребе информисања туриста, 
упознавања туриста са квалитетом туристич-
ке понуде, упознавања надлежних органа 
са притужбама туриста, учествује у поступ-
ку категоризације смештаја у домаћој ради-
ности, учествује у сарадњи са Туристичко-ин-
формативним центрима у Србији, обавља 
послове на посредовању у пружању услуга 
у домаћој радиности, учествује у праћењу 
и контроли процеса штампе и дистрибуције 
информација, информативног и пропаганд-
ног материјала у штампаној и електронској 
форми, учествује у изради свих значајних 
база података (аудио и визуелни материја-
ли и станодавци, статистика и сл.), прати 
и контролише стање залиха промотивног 
материјала и сувенира, учествује у изради 
израђује извештаје о раду инфо-центра и све 
остале сродне послове и послове који су у 
директној вези или произилазе из горе наве-
дених послова.

Услови: образовање: средња стручна спре-
ма у четворогодишњем трајању; врста стру-
чне спреме: туристички, економски, језички 
смер или гимназија; једна година радног 
искуства из области делокруга рада (опис 
посла). Посебна знања: знање рада на рачу-
нару; знање страног језика.

У изборном поступку проверавају се: 
знање – познавање Закона о туризму, Стра-
тегије развоја туризма Републике Србије, 
страни језик – писмено; стручна оспособље-
ност – усмени разговор; вештине – позна-
вање рада на рачунару – практична провера 
(рад на рачунару Office пакет).

Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је 10 дана oд дана објављивања 
у периодичном издању огласа организације 
надлежне за послове запошљавања.

Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Снежана 
Марковић, телефон: 018/833-988 или office@
tosokobanja.rs. 

Aдреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: Туристичка организација 
Сокобања, Сокобања, Трг ослобођења 2, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
радног места – информатор у туристичко 
информативном центру”. На полеђини ковер-
те кандидат је у обавези да упише, адресу, 
телефон или електронску пошту на које ће 
бити обавештен о изборном поступку.

Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: пријава са радном биогра-
фијом; диплома / уверење о стеченој струч-
ној спреми – оригинал или нотарски оверена 
копија; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) – оригинал; извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или нотарски ове-
рена копија; уверење / потврда о стеченом 
радном искуству у струци – оригинал; уве-
рење о здравственој способности – доставља 
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изабрани кaндидат (није потребно приликом 
подношења пријаве) – оригинал.

Провера оспособљености, знања и 
вештина кандидата у изборном поступ-
ку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне 
и уз које су приложени сви тражени докази 
и који испуњавају услове за рад на огла-
шеном радном месту, назначене вештине и 
знања биће обављена провера у просторија-
ма Туристичке организације Сокобања, Трг 
ослобођења 2, Сокобања, о чему ће кандида-
ти бити обавештени телефонским путем или 
електронском поштом на бројеве или адресе 
које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве, биће 
одбачене.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју је именовао директор Туристичке орга-
низације Сокобања. Овај конкурс објављује 
се на огласној табли Туристичке организа-
ције Сокобања и периодичном издању огласа 
организације надлежне за послове запошља-
вања, публикацији „Послови”, Националне 
службе за запошљавање. 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
АЛЕКСАНДРОВАЦ

37230 Александровац, 10. aвгуст бб.
тел. 037/3555-770

Библиотекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање, почев 
од 07. октобра 2017. године; на студијама 
другог степена (мастер академске, мастер 
струковне, специјалистичке академске, спе-
цијалистичке струковне) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године до 07. октобра 2017. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
уређује високо образовање до 10. септембра 
2005. године; на студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године. рад на рачунару, познавање страног 
језика. Уз пријаву се подноси: оверена фото-
копија дипломе о завршеном високом образо-
вању; лична и радна биографија са адресом, 
контакт телефоном и e-mail адресом; фото-
копија личне карте. 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. Пре 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; уверење суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак – не ста-
рије од 6 месеци; уверење полицијске управе 
да кандидат није осуђиван – не старије од 6 
месеци. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горе наведена документа у року од нај-
дуже 8 дана са њим се неће засновати рад-
ни однос. У том случају вршиће се поновни 
избор из реда кандидата који су конкурисали 
за то радно место. Кандидати који испуња-
вају услове конкурса биће позвани на разго-

вор ради пружања додатних информација и 
провере знања у сврху доношења одлуке о 
пријему. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” НСЗ. Пријаве, са обавезном наз-
наком „За радно место библиотекар” и „не 
отварати”, се могу послати поштом на адре-
су Народна библиотека Александровац, 10 
августа бб, 37230 Александровац или доста-
вити лично у Народну библиотеку Алексан-
дровац на исту адресу у периоду од 7.00 до 
15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избо-
ру кандидата донеће се најкасније у року од 
15 дана од дана истека рока за подношење 
пријава, а обавештење о избору кандидата 
биће достављено свим кандидатима и биће 
објављено на огласној табли Народне биб-
лиотеке Александровац. Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај доку-
ментације. Контакт телефон: 037/3555-770.

БИБЛИОТЕКА 
„МИЛОВАН ГЛИШИЋ”

15320 Љубовија, Војводе Мишића бб.
тел. 015/561-842

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: кандидат треба да поред општих 
услова предвиђених Законом испуњава и 
следеће посебне услове: да има средње 
образовање да има положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском (за посло-
ве руковања постројењем у котларници); 
да има једну годину радног искуства. Кан-
дидати као доказ о испуњености посебних 
услова конкурса уз пријаву подносе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о положеном стручном испиту за 
рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници), потвр-
ду о радном искуству. Као доказ о испуње-
ности општих услова у складу са Законом, 
кандидати подносе: уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођени, уверење да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва, лекарско уверење о здравственој способ-
ности. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази биће одба-
чене. Избор кандидата извршиће се у складу 
са Законом. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Маријана Петаковић, 
директорка, контакт телефон 015/561-842.

БИБЛИОТЕКА 
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ”

31210 Бајина Башта
тел. 069/702-351

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове одређене чланом 26 Статута 
Библиотеке и чланом 17 став 2 Закона о биб-
лиотечко-информационој делатности. Да има 
стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких нау-

ка 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским 
студијама, струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; да има најмање пет година 
радног искуства у култури (пет година радног 
стажа са образовањем из тачке 1 овог члана 
на пословима у култури), да је држављанин 
Републике Србије, да се против кандидата не 
води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, као и да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине недостој-
ним обављања дужности директора, Конкур-
сна пријава за избор кандидата за директора 
треба да садржи: предлог Програма рада и 
развоја Народне библиотеке за период од 
четири године, оверену копију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, уве-
рење, радна књижица (извод о подацима из 
матичне евбиденције фонда ПИО) о радном 
искуству на пословима у култури, уверење 
да кандидат није правоснажно осуђиван, 
уверење, не старије од шест месеци, да се 
против кандидата не води истрага и да про-
тив њега није подигнута оптужница за кри-
вична дела која се гоне по службеној дуж-
ности, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, 
кратка биографија кандидата, очитана лична 
карта. Рок за подношење пријава кандидата 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу НСЗ „Послови”, и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања. 
Благовремена је свака пријава која је под-
нета у овом року. Управни одбор Библиоте-
ке прегледа све пристигле пријаве на јавни 
конкурс и оцењује да ли кандидати за дирек-
тора испуњавају услове предвиђене јавним 
конкурсом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на јавни конкурс Управни одбор неће 
разматрати. Пријава на конкурс, са доказима, 
подноси се, у затвореној коверти, препоруче-
ном пошиљком или лично, на адресу: Народ-
на библиотека Милош Требињац, Управни 
одбор, Вука Карџића13, 31250 Бајина Башта, 
или предати лично у Библиотеци од 8 до 14 
часова, са назнаком „За јавни конкурс за 
избор директора”. Управни одбор Библиоте-
ке ће, у року од 15 дана од дана завршетка 
јавног конкурса, извршити избор кандидата 
и одлуку о предлогу кандидата доставити 
оснивачу. Скупштина општине Бајина Башта 
именује директора Народне библиотеке на 
основу предлога Управног одбора, на пери-
од од четири године, а може бити и поново 
именован. Особа задужена за информације 
о јавном конкурсу је Драгана Зечевић, теле-
фон: 069/702-351, од 8 до 15 часова, сваког 
радног дана док траје конкурс.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 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
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

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

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спре-
ме, било ког профила; савладан програм 
обуке за педагошког асистента у складу са 
Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87 од 12. децембра 2019. године), 
напомена: за лице које има савладан про-
грам обуке за педагошког асистента према 
Правилнику о програму обуке за педагошког 
асистента или модуларни Програм обуке за 
педагошког асистента из 2016. године, сма-
тра се да има савладан програм обуке пре-
ма Правилнику о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 говори српски и ромски језик; 
држављанство РС. 

ОСТАЛО: обавезно приложити следећу доку-
ментацију: 1) одштампан и попуњен пријав-
ни формулар, који се може преузети на зва-
ничној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) радну био-
графију, са назначеном адресом и бројем 
телефона; 3) доказ о стручној спреми – ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 4) доказ о савладаном 
програму обуке за педагошког асистента; 5) 
уверење о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје МУП, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
6) извод из матичне књиге рођених, не ста-
рији од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); 7) уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија). Пријаве, са докумен-
тацијом, подносе се лично или поштом, на 
адресу школе, у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурс”. Ближе информације могу 
се добити у секретаријату школе (број теле-
фона 011/2764-558), од 9 до 13 часова. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. 
Доказ који се односи на способност за рад са 
децом (лекарско уверење) подноси се прили-
ком пријема у радни однос.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА БИРЧАНИН”

11185 Београд – Земун Поље
Браће Крњешевац 2

Педагошки асистент
на одређено време за школску  

2022/23. годину

УСЛОВИ: најмање средње образовање у 
трајању од 4 године, обука за педагош-
ког асистента (завршен прописан програм 
обуке за рад са децом и ученицима, пожељ-
но познавање ромског језика); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност право- 
снажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 6/2020, 129/21) 
– да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: краћу 
биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; сертификат издат од 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваности, доказ да 
кандидат није под истрагом; доказ о радном 
стажу на пословима педагошког асистента 
минимум 5 година – потврда од установе. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства у делу Ново 
на сајту, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/ uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE. и потребну документацију, 
оригинал или оверене фотокопије, заједно 
са пријавним формуларом доставе на адре-
су: Основна школа „Илија Бирчанин”, 11185 
Земун Поље, Браће Крњешевац 2, лично 
или путем поште, са назнаком „За конкур-
сну комисију”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату 
школе на телефон: 011/3753-813.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

помоћника директора школе  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се 
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остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, а заједно са одштампаним формуларом 
прилаже диплому о стеченој стручној спре-
ми (или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци), доказ 
да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом – потврду из суда. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати се у 
року од 8 дана упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од 
достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном канди-
дату може да поднесе жалбу органу упра-
вљања у року од 8 дана од дана достављања 
решења. Пријаве са биографијом слати на 
наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
заједно са одштампаним формуларом прила-
же диплому о стеченој стручној спреми (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
– потврду из суда. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор. Коми-
сија има најмање 3 члана. Секретар установе 
пружа стручну подршку конкурсној комисији. 

Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати се у року од 8 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 8 дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу органу управљања у року од 
8 дана од дана достављања решења. Пријаве 
са биографијом слати на наведену адресу са 
назнаком „За конкурс”.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о 
педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 родоскрнављење, 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 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно 
са одштампаним формуларом прилаже крат-
ку биографију, сведочанство о завршеном 
средњем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење 
о похађању програма обуке за педагошког 
асистента (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), доказ о познавању 
ромског језика (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци), доказ да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом – потврду из 
суда. Лекарско уверење се доставља прили-
ком потписивања Уговора о раду. Податке из 
казнене евиденције прибавља школа. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе и која утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се 

на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве са биографијом слати на наведену адресу 
са назнаком „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН РАКИЋ”

Београд, Војвођанска 62
тел. 011/3017-479

Оглас објављен 07.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН РАКИЋ”

Београд, Војвођанска 62
тел. 011/3017-479

Наставник разредне наставе

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; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ – мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена  

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најдуже до 31.08.2023.

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; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ – мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава све 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
став 1, 140, 141 став 6, 142 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20, 129/21). У поступку одлучивања 
о избору кандидата врши се претходна про-
вера психолошке процене способности за 
рад са ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, на коју се упућују 
кандидати који су изабрани у ужи избор. 
Након пријема резултата претходне прове-
ре психолошке процене способности за рад 
са ученицима кандидати који испуњавају 
услов за пријем у радни однос одржавају час 
у установи пред посебном комисијом. Прија-
ва на конкурс врши се на пријавном форму-
лару који је доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РСрбије. Уз пријав-
ни формулар, уредно попуњен, потписан и 
одштампан, који је обавезан саставни део 
документације која се подноси, обавезно се 
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подносе и следећи докази да би се пријава 
сматрала потпуном: доказ о одговарајућем 
образовању – диплома одговарајућег сте-
пена и врсте образовања (лица за звањем 
мастер достављају и диплому основних 
академских студија) – оверена фотокопија; 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу, односно доказ о положеном испи-
ту из психологије и педагогије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу – оверена фотокопија; 
доказ да није осуђиван правоснажном 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 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 складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – не старији од шест месеци оригинал 
(уверење из надлежног МУПа); уверење о 
држављанству – не старије од шест месеци 
оверена фотокопија; извод из матичне књи-
ге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом – оверена фотокопија; за лица 
која нису стекла образовање на српском јези-
ку доказ o положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе – оверена фотокопија; биографију. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријава која не садржи уред-
но попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС сматраће се 
непотпуном. Доказ да има одговарајућу пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима – лекарско уверење, подно-
си се пре закључења уговора о раду. Решење 
о избору кандидата доноси се у року у осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријавни формулар са биографијом 
и конкурсом траженим доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити лично или 
поштом на адресу: Основна школа „Милан 
Ракић”, Београд, Војвођанска 62, са назнаком 
„За конкурс за радни однос” у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Достављени 
подаци обрађиваће се, у складу са Законом о 
заштити података о личности, у сврху обраде 
података у конкурсном поступку.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Чистачица
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа. Уз пријаву са биографс-
ким подацима кандидати треба да приложе: 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, фотокопију дипломе о 
завршеној школи – оригинале на увид. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. 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: САОБРАЋАЈ-
НИ ФАКУЛТЕТ, Служби за опште послове – 
пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе 
Степе 305.

СРЕДЊОШКОЛСКИ ОБРАЗОВНИ 
ЦЕНТАР „ИВАНКА ГАЈИЋ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 30/1
тел. 060/1500-351

Наставник физике
са 37 сати радног времена,  

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани физичар

Наставник физиотерапеутске  
групе предмета

са 35 сати радног времена,  
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар.

ОСТАЛО: пријаве слати на e-mail: jovana.
maletic@smartanac.edu.rs у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗАГА МАЛИВУК”

11210 Београд – Палилула
Грге Андријановића 18

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1. да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају 
установи. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из 

тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидати, поред био-
графије треба да приложе (у оригиналу, или 
оверене копије): диплому о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности.

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања 1. да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије;  
5. да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред 
биографије треба да приложе (у оригина-
лу, или оверене копије): диплому о стече-
ном образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности.

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2022/2023. односно до 31.08.2023.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане одредбом чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да имају одговарајуће образовање: 
најмање IV степен стручне спреме, да знају 
ромски језик, завршен програм обуке за 
педагошког асистента; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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, 
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и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачке 1, 3) 4)–5) подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тач. 2) пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти, поред биографије треба да приложе (у 
оригиналу, или оверене копије): диплому о 
стеченом образовању; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности.

ОСТАЛО: конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник математике
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу Бељина
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
– у ИО Губеревац – 1 извршилац

– у ИО Бељина – 2 извршиоца
– у продуженом боравку – 2 извршиоца 

(замена помоћника директора до 
31.08.2023. године тј. до краја школске 
2022/2023. године и замена запослене 

до повратка са боловања) 

Наставник технике и технологије
за рад у матичној школи, са 50% радног 

времена, на одређено време замена 
помоћника директора школе  

до 31.08.2023. године. тј. до краја 
школске 2022/2023. године

Наставник математике и 
информатике и рачунарства

за рад у ИО Бељина, са 98,88% радног 
времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Наставник историје
за рад у матичној школи, на одређено 

време до повратка запосленог  
са неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењима 

Глумчево Брдо, Велики Борак и Манић, 
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог  
са неплаћеног одсуства

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године тј. до краја школске  
2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 и чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидати прилажу дока-
зе предвиђене чл. 139 и чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
оверену фотокопију дипломе, уверење 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 дискримина-
торно понашање; уверење о држављанству 
РС. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Кандидати 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те достављају установи поштом. Неблаго-
времене, непотпуне и пријаве у неодго-
варајућој стручној спреми неће се узети у 
разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Београд 
Немањина 6

Оглас објављен 07.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, исправља се у следећем:

– за радна места под редним бројем 7, 9, 
10 и 11 (ванредни професор за ужу науч-
ну област Стручни језик, предмет енглески 
језик; доцент за ужу научну област Генети-
ка и оплемењивање биљака; доцент за ужу 
научну област Етномологија и пољопривред-
на зоологија; асистент са докторатом за ужу 
научну област Фитопатологија), у делу УСЛО-
ВИ за свако радно место, додаје се VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира.

– радно место под редним бројем 8 (ван-
редни професор за ужу научну област 
Менаџмент, организација и економика про-
изводње пословних система пољопривреде и 
прехрамбене индустрије), се поништава јер 
је исти објављен под редним бројем 4.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд 
Војводе Степе 305

1. Редовни професор за ужу научну 
област Технологија транспортних 

процеса у водном саобраћају

2. Доцент за ужу научну област 
Саобраћајна психологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 
88/17), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Факултета. Рок за пријављивање 
кандидата на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
дипломе, списак радова и радове) доставити 
на адресу: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ САО-
БРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, 11000 Београд, Војво-
де Степе 305.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

Београд, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане одредбом чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да имају најмање IV степен стручне спреме, 
знају ромски језик и имају савладан програм 
обуке за педагошког асистента. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја; 2. оригинал или ове-
рену копију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; 3. уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена у 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (издато у 
МУП-у); 4. оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије; 
5. оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; 6. доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); 7. кратку биографију. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, подноси се при-
ликом пријема у радни однос. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе поштом или 
лично у Секретаријату школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Теоријски и методски приступи у 

превенцији и третману поремећаја 
понашања

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, 
да испуњава остале услове предвиђене чл. 
74 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
– др. закон), као и Статутом Факултета за 
избор у звање наставника. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографију, библиографију, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс са свим 
прилозима подносе се Факултету, на наведе-
ну адресу, у року од 15 дана.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ, БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник руског језика
са 10% радног времена
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УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији. Уз пријаву приложити: биографију; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе. 

Наставник ликовног образовања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији. Уз пријаву приложити: биографију; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и достављање документа-
ције која није у складу са наведеним неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
слати на e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

ПУ „ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ”
11070 Нови Београд, Нехруова 76

тел. 069/2220-512

Васпитач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

ОСТАЛО: 
Пријаве слати на e-mail: vrtickamicakidrugari@
gmail.com у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК”

11000 Београд – Рипањ
Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања предвиђено чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и то: за наставника разредне наставе одго-
варајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет или гру-
пу предмета; 2) 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 или високо образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (здравствено уверење доставља 

кандидат пре закључења уговора о раду); 
3. 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; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним и 
попуњеним формуларом достављају следећу 
документацију: оригинал или оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању не 
старија од 6 месеци; уверење о држављан-
ству опригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци; уверење о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимања малолетног лица, запуштања и 
злостављања малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не 
старије од 6 месеци); доказ да против кан-
дидата није покренут кривични поступак из 
члана 139 став 3 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (потврда/
уверење надлежног основног суда ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисја сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за пријављивање на конкурс са потребном 
документацијом је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве за конкурс се 
неће узети у разматрање, као и фотокопије 
докумената која нису оверена од стране 
надлежног органа (јавног бележника, органа 
градске или општинске управе, суда). Прија-
ве са потребном документацијом достављају 

се лично или препорученом пошиљком на 
горе наведену адресу. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе на теле-
фон 011/8650-139.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2022/2023. годину, односно до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену нај-
мање средњу школу; 2. да има положен 
одговарајући ниво обуке у трајању од 196 
часова – 9 модула, у складу са Правилником 
о програму обуке за педагошке асистенте; 
3. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(уверење достављају кандидати пре закљу-
чења уговора о раду); 4. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; сертификат Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
о положеном нивоу обуке за педагошке асис-
тенте; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о неосуђиваности. Кан-
дидати попуњавају формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампа-
ним формуларом достављају горе наведену 
документацију. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у доку од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве за конкурс се неће узети у разма-
трање, као и документа која нису оверена од 
стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). 
Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе од 9.00 до 14.00 часова, на 
телефон 011/8650-139.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Ванредни професор за ужу научну 
област Софтверско инжењерство

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на 
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Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету: ванредни 
професор – може бити изабрано лице које је 
претходне степене студија завршило са про-
сечном оценом најмање осам, односно које 
има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, има науч-
ни назив доктора наука; има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима, са рецензијама; има 
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 и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима и 
способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу научну 
област Математичке методе у 
менаџменту и информатици
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету: ванредни 
професор – може бити изабрано лице које 
је претходне степене студија завршило са 
просечном оценом најмање осам (8), однос-
но које има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука; има научне, 
односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецен-
зијама; има и више научних радова од зна-
чаја за развој науке у ужој научној области, 
објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима са рецензијама, ориги-
нално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројек-
тима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима и способност за настав-
ни рад.

Доцент за ужу научну област 
Маркетинг, односи са јавношћу и 

мултимедијалне комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-

тета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету: доцент 
– може бити изабрано лице које је претходне 
степене студија завршило са просечном оце-
ном најмање осам, односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора 
наука; има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама; има и више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима са рецен-
зијама, и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати дужни 
су да уз пријаву приложе: ванредни про-
фесор – диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и 
стеченом научном називу доктора наука из 
одговарајуће научне области, биографију, 
списак радова и саме радове; доцент: дипло-
му о завршеним претходним степенима сту-
дија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће 
области, биографију, списак радова и саме 
радове. Напомена: сви прилози достављају 
се ахиви Факултета, поред папирне и у елек-
тронској форми (УСБ). Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у оглас-
ним новинама Националне службе за за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ”
11211 Београд – Борча

Ковиловска 1
тел./факс: 011/3322-950
e-mail: osdrainac@mts.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године

Наставник биологије
на одређено време, замена запослене 

именоване на дужност директора  
до престанка именовања, најкасније  

до 27.01.2026. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена запослене 
одсутне због породиљског одсуства и 

одсуства ради неге трећег детета  
до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба 
да испуњава услове у складу са чланом 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: да имају одговарајуће образо-
вање и то: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; лице мора да има 
и завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 

високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре 
закључега уговора о раду); да нису осуђи-
вани 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из трупе 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 имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад). За радно место 
педагошког асистента лице треба да поседу-
је најмање средње образовање у четворого-
дишњем трајању, зна ромски језик и поседује 
савладан програм обуке утврђене Правилни-
ком о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту, а уколико нема савладан прописа-
ни програм дужно је да достави доказ о сав-
ладаном одговарајућем програму обуке.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, биографију (СV), доказ о одговарајућем 
образовању: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије – оверене копије диплома и првог и 
другог степена, не старије од 6 месеци); на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године (оверену копију дипломе, да 
није старија од 6 месеци); доказ, односно 
уверење о неосуђиваности из казнене еви-
денције МУП-а РС (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци). Доказ 
о знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образоване нису 
стекли на српском језику. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способ-
ности врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним приј авним формуларом дос-
тављају школи. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикациј и „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
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Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Раде 
Драинац” 11211 Борча, Ковиловска 1, са наз-
наком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, телефон 011/3322-950.

ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ 
КАМЕНИ”

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476

Педагошки асистент
на одређено време од једне школске 

године односно од 01.09.2022. до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и под условима 
прописаним Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и заједно са пријав-
ним формуларом достављају школи оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, 
оверену копију сертификата о завршеном 
програму обуке за педагошког асистента, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), доказ о неосуђива-
ности 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Услови за педагошког 
асистента су: стечено средње образовање, 
сертификат о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента, познавање ромског 
језика с обзиром да се ради са децом, уче-
ницима и породицама из ромске заједнице, у 
складу са законом. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директо-
ру у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од 8 дана од дана достављања 
образложене листе конкурсне комисије.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Секретар

УСЛОВИ: високо образовање, правни факул-
тет, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или спе-

цијалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, или високо образовање, 
правни факултет, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, положен правосудни 
испит, најмање три године радног искуства 
и да има искуства на изради или примени 
прописа из области образовања и науке и да 
познаје проблематику високошколског обра-
зовања. Кандидати подносе својеручно пот-
писану пријаву на конкурс са биографијом у 
прилогу пријаве и наводима о досадашњем 
радном искуству, уверење о држављан-
ству, у оригиналу или овереној фотокопији, 
извод из матичне књиге рођених, у ориги-
налу или овереној фотокопији, доказ којим 
се потврђује одговарајућа стручна спрема, у 
оригиналу или овереној фотокопији, уверење 
о положеном правосудном испиту, у ориги-
налу или овереној фотокопији, на наведе-
ну адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Никола 
Јелић, тел. 011/2638-943.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/3192-539

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено 
одговарајуће високо образовање прописано 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није правоснажном 
судском пресудом осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које ноје, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије, треба да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и у штампаној форми 
доставља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар доставити оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству – оригинал или 
оверена фотокопија, извод из матичне књиге 
рођених – оригинал или оверена фотокопија, 
уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела 
(оригинал или оверена фотокопија уверења 
не старијег од 6 месеци), оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или 

испиту за лиценцу (важи за кандидате који 
нису приправници), радну биографију. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси само изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Знање 
српског језика и језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује се положе-
ним испитом из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, осим за 
кандидате који су стекли образовање на јези-
ку на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (српски језик). Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фоксног или мобил-
ног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова кон-
курса доставити на нведену адресу са наз-
наком „За конкурс”. Кандидати који не буду 
изабрани, документацију могу преузети сва-
ког радног дана од 9.00 до 15.00 часова у 
Секретаријату школе, након правоснажности 
решења о избору кандидата по конкурсу.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

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

Андрагошки асистент 
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописа-
не чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 
и 129/21) и то: да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 8 Правилника о 
педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају школи зајед-
но са потребном документацијом у затворе-
ној коверти, лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Вера Радосављевић”, 19300 
Неготин, Јована Јовановића Змаја бб., са наз-
наком „За конкурсну комисију”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија неће 
разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: кратку радну биографију, 
диплому о стеченом образовању или уве-
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рење о дипломирању (оригинал или оверену 
копију), сертификат о савладаном програму 
обуке „Интегрални програм обуке за оства-
ривање основног образовања одраслих по 
моделу функционалног основног образовања 
одраслих”, уверење надлежне полицијске 
управе да није правноснажно осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса), уве-
рење о држављанству Републике Србије не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
копију), извод из матичне књиге рођених – 
нови образац (оригинал или оверену копију), 
доказ о познавању српског језика (овај доказ 
доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). 
Лекарско уверење (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима) доставља кандидат који 
буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник страног језика за научну 
област Филолошке науке, ужа 
научна област Енглески језик

на одређено време од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. 
филолог енглеског језика и књижевности 
– мастер. Завршене основне академске сту-
дије и мастер академске студије енглеског 
језика; наставни рад у области енглеског 
језика у техничко-технолошком подручју на 
универзитетском нивоу, искуство у науч-
но-истраживачком раду у језику струке у 
техничко-технолошком пољу. Поред наведе-
них услова кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Статутом Факултета техничких наука у 
Чачку и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен 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). Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о рад-
ном 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, Светог Саве 65, 32000 
Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ”

35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач 
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена до истека мандата директора у 

првом мандатном периоду)

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање са звањем васпитач; 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
– део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 

о неосуђиваности (не старије од 6 месеци – 
издаје МУП); уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање са звањем васпитач; 2. 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 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; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: 1. попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
– део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци – 
издаје МУП); уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.
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Кувар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
има средње образовање; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 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 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. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја – 
део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци – 
издаје МУП); уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат – дипломирани економиста који 
испуњава следеће услове: 1. има одго-
варајуће високо образовање стечено на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик, образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
– део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци – 
издаје МУП); уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35222 Глоговац

тел. 035/8276-011

Референт за правне, кадровске и 
административне послове школе

са 50% радног времена

УСЛОВИ: прописани су чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21). У радни 
однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање, средња 
стручна спрема (сходно Уредби о каталогу 
радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Службени 
гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и 
Правилника о организацији и ситематизацији 
послова у школи); 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство РС; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовано васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати прилажу: попуњен и 
одштампан пријавни формулар (на званич-

ној интернет страници Министарства про-
свете); биографске податке, односно радну 
биографију; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; оверен препис дипломе, не 
старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци; уверење о 
знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); уверење да се против кан-
дидата не води истрага, нити је подигнута 
оптужница, не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање и давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за коју није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; не старије од 6 месеци; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (подноси 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра) не старије од 6 месеци. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за 
подношење пријава 8 дана од објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на горе 
наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДА МИЉКОВИЋ”

35213 Деспотовац, Бељаничка 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 122 став 3 и 4, чла-
ном 139 и чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
и то: да имају одговарајуће високо образо-
вање за васпитача или стручног сарадника 
стеченим на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и најмање осам година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања; или за 
васпитача или стручног сарадника стеченим 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и најмање осам година рада у 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образо-
вања; или одговарајуће високо образовање 
за васпитача стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
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за рад са децом и ученицима; да испуњавају 
услове прописане чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад; да имају дозволу за рад, 
лиценцу; да имају обуку и положен испит 
за директора. Пријава на конкурс обавезно 
треба да садржи име и презиме, адресу, број 
телефона и потпис кандидата. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат подноси: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад), односно лиценца; 
потврду да има најмање осам година рада у 
предшколској установи, односно десет годи-
на у установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
односно извод из казнене евиденције изда-
то од стране полицијске управе као доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
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 
међунарадним правом без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага, нити 
је подигнута оптужница, односно да није 
покренут кривични поступак (оригинал или 
оверена фотокопија); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад кандидат 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику.Уколико 
се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност. Сва приложена документа-
ција мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који морају бити оверени 

у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА
35250 Ћуприја, Карађорђева 57

Поновљен оглас

Наставник предметне наставе – 
физике

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

времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 129/21) и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 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, 
6/2020, 129/2021) стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групе 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 стручне 
области или области педагошких наука ако 
има завршене студије првог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има степен и врсту образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/22) и то: 1. професор физике; 2. дипломи-
рани физичар; 3. дипломирани астрофизи-
чар; 4. дипломирани физичар за општу физи-
ку; 5. дипломирани физичар за примењену 
физику; 6. дипломирани физичар – инфор-
матичар; 7. професор физике за средњу шко-
лу; 8. дипломирани физичар – истраживач;  
9. дипломирани физичар за теорију и експе-
рименталну физику; 10. дипломирани физи-
чар за примењену физику и информатику; 
11. дипломирани физичар – професор физи-
ке – мастер; 12. дипломирани физичар – тео-
ријска и експериментална физика – мастер; 
13. дипломирани физичар – примењена и 
компјутерска физика – мастер; 14. дипломи-
рани физичар – примењена физика и инфор-
матика – мастер; 15. дипломирани професор 
физике – мастер; 16. дипломирани физичар 
– мастер; 17. дипломирани физичар – мас-
тер физике – метеорологије; 18. дипломира-
ни физичар – мастер физике – астрономије; 
19. дипломирани физичар – мастер медицин-
ске физике; 20. мастер физичар; 21. мастер 
професор физике. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на 

студијским програмима из области физике. 
2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 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 мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобрасћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на кон-
курс кандидати треба да поднесу следећа 
документа: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању 
(кандидат који има високо образовање сте-
чено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академ-
ских, односно струковних студија) или ако 
није издата диплома: уверење о стеченом 
високом образовању са основних и са мастер 
студија; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о неосуђиваности – оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције МУП-а – надлежне полицијске управе не 
старији од 6 месеци; доказ о познавању јези-
ка на којем се осварује образовно-васпитни 
рад кандидат доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Решење о избору кандидата доноси 
директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор одн. који испуњавају услов за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, 
у року у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити лично у секретаријат школе 
у затвореној коверти са назнаком „За конкур-
сну комисију” или слати поштом на адресу: 
Гимназија, 35230 Ћуприја, Карађорђева 57. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве као и 
пријаве са неовереном документацијом се 
неће разматрати. Кандидати у пријави тре-
ба да наведу број контакт телефона. Лица за 
контакт: Миљанић Дарко директор или Тимо-
тијевић Снежана секретар тел. 035/8476-535, 
035/8470-622.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур

Наставник предметне наставе – 
предмет физика

за рад у матичној школи у Мајуру  
и у издвојеном одељењу у Колару,  

са 60% радног времена

Наставник предметне наставе, 
предмет техника и технологија
за рад у матичној школи у Мајуру  
и у издвојеном одељењу у Колару,  

са 80% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Мајуру, на 

одређено време ради замене директора 
школе до повратка са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање и то: за напред наведена рад-
на места у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 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, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 
8/2000, 16/2000, 19/2000, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/22, 2/22, 5/22 и 6/22); 
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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; уверење о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторског понашања, 
издато од стране МУП Србије; доказ о знању 
српског језика достављају кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику; радну биографију (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос) 
– пожељно. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Оригина-
ли уверења не смеју бити старији од шест 
месеци. Кандидати који испуњавају услове за 

пријем у радни однос упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава на кон-
курс је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Радислав Никчевић”, бб., 35270 Мајур, 
35000 Јагодина, са назнаком „За конкурс” 
или предати лично.

ОШ „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”
35250 Параћин, Војводе Бојовића 13

тел. 035/561-753

Стручни сарадник – психолог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Главици, 

на одређено време, ради замене лица 
одсутног преко 60 дана због именовања 

на функцију директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат 
мора да испуњава и посебне услове и то: 
одговарајућа стручна спрема према Закону 
о основама система образовања и васпи-
тања и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 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 Републи-
ке Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о стручној 
спреми (копија дипломе оверена код нотара), 
уверење да нису под истрагом (прибавља се 
код суда), доказ о неосуђиваности кандидата 
(прибавља се код Полицијске управе у Јаго-
дини) и уверење о држављанству. Проверу 
психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објав- 
љивања. Пријаве слати на адресу школе.  
Контакт: телефони 035/561-753 и 561-063, 
e-mail: stevanjakovljevic@gmail.com

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”

23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних 
предмета (соло певање) 

у музичкој школи са одељењским 
старешинством на српском језику, на 
одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући сте-
пен стручне спреме, одређеног занимања, 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) 
и то: дипломирани музичар, усмерење соло 
певач; дипломирани музичар – соло певач; 
дипломирани музичар – концертни и оперски 
певач; академски музичар соло певач; мас-
тер музички уметник; професионални статус 
– соло певач, 2. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
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 санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. 3. да је држављанин Репу-
блике Србије. 4. да зна српски језик (доказ 
су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) 
– доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву по конкурсу кандидати 
су дужни да приложе: пријавни формулар 
који попуњавају на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, штампају га и исти прилажу 
са документацијом; биографију; диплому 
или уверење о стеченој стручној спреми – 
оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о држављанству – не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или ове-
рену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
из МУП-а – не старије од 6 месеци, оригинал; 
потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурс за пријем 
у радни однос спроводи. Конкурсна комисија 
коју директор именује посебним решењем. 
Комисија утврђује испуњеност законских 
услова кандидата за пријем у радни однос, 
врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са 

Посао се не чека, посао се тражи
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децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, приме-
ном станадаризованих поступака. У року од 
осам дана од добијања резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и доставља директору у року 
од осам дана ради даљег одлучивања и 
доношења решења за пријем у радни однос. 
Доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад децом и ученицима доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање 
Републике Србије. Пријаве доставити лично 
у секретаријату школе или слати препоруче-
ном пошиљком на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”. Телефон за контакт: 0230/442-
474 Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ШАРСКО ЛАНЕ”

38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основа система образовања и васпитања, 
то јест високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена – мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или 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) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за васпитача или стручног сарадни-
ка; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе 
(кандидат коју ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит 
директора установе положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); поседо-
вање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се 
изводи васпитно-образовни рад; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најамање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 

давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних 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, 
након стеченог одговоарајућег образовања. 
За директора може да буде изабран и вас-
питач који, уз испуњеност осталих горена-
ведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање за васпитача, стечено 
на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање 
и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања, после стеченог 
образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству); извод из матич-
не књиге рођених (копија, не старији од шест 
месеци); оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
васпитно-образовни 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 рад-
ном искуству; доказ о неосуђиваности из 
МУП-а, не старији од шест месеци и о непо-
стојању дискриминаторног понашања; доказ 
да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, подигнута оптужница, донета 
наредба о спровођењу истраге или донето 
решење о одређивању притвора из суда не 
старији од шест месеци; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само канди-
дати који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверен препис / фото-
копију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); попуњен формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; преглед кретања у служби са 
биографским подацима и оквирни план рада 
за време мандата директора; доказ о својим 
стручним и организационим способностима. 
Пријаве са приложеном документацијом сла-
ти на адресу: Предшколска установа „Шар-
ско лане”, 38236 Штрпце, Цара Лазара бб., 
са назнаком: „Конкурс за избор директора – 
не отварати”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Предшколске 
установе и преко телефона: 0290/71-193.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Математика, ужа научна област 

Алгебра и логика
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане док-
торске студије уже научне области за коју 
се бира или ниво 7.2 НОКС-а магистар мате-
матичких наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно ниво 
8 НОКС-а доктор математичких наука који је 
изабран у звање асистента по Закону о висо-
ком образовању и у наведеном звању провео 
највише један изборни период. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област Физика, 
ужа научна област Атомска, 

молекулска и оптичка физика
у Институту за физику Факултета, на 

одређено време, на три године

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за научну област 
Рачунарске науке, ужа научна 

област Методологије рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на годину дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: Ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани 
информатичар са укупном просечном оценом 
најмање осам (8) на студијама првог степе-
на и уписане мастер академске или специја-
листичке студије. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посеб-
не услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Педагошки асистент
за школску 2022/2023. годину,  

на одређено време

УСЛОВИ: Стечено средње образовање, сав-
ладан програм обуке за оспособљавање 
педагошких асистента, 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 добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потребно ја да кандидат испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и краћу 
биографију, кандидат треба да поднесе: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет страници Министар-
ства просвете; доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању); уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ 
– уверење о завршеној обуци за педагошког 
асистента (оверен препис или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење или потврда о неосуђива-
ности за горенаведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон). Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узи-
мати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом са назнаком „За 
конкурс за радно место педагошки асистент” 
доставити на горе наведену адресу. Телефон 
за контакт је 034/300-333 (Јелена Миловано-
вић, секретар школе).

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент за 
научну област Математичке науке, 
за ужу научну област Примењена 

математика
на одређено време од 5 година

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

ОСНОВНА ШКОЛА „21. ОКТОБАР”
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13

тел. 034/5302-785

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чланом 122, 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 
које има одговарајуће образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психоло-
га из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања; дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; које има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; које има психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
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; које има држављанство Републи-
ке Србије; које зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
које има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора, а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. Канди-
дати достављају школи попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, заједно са потребном докумен-
тацијом којом се доказује испуњеност услова, 
и то: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно дозволи за рад за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника; потврду 
о раду у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о неосуђиваности за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци) – оригинал или оверена 
копија; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о покретању истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага, доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци) – оригинал или оверена копија; уверење 
надлежног суда да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци) – оригинал или оверена копија; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) – оригинал или оверена 
копија; доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у Школи 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику) – оригинал или овере-
на копија; дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора – оригинал или оверена 
копија, а ако изабрани директор нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања; извод из матич-
не књиге рођених – оригинал или оверена 
копија; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима – не старије од 6 месеци, доставља 
изабрани кандидат пре потписивања уговора 
о раду. Уз претходно наведену документацију 
кандидати достављају и: доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) уколико 
га кандидат поседује; уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 

достави доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања или изјаву о разлозима недос-
тављања доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора и оцене спољашњег вред-
новања; биографију са кратким прегледом 
радног искуства, а кандидат може да доста-
ви и предлог програма рада директора шко-
ле, као и друге прилоге којима доказује своје 
успехе у наставно-педагошком раду, орга-
низационе и менаџерске способности. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Школа нема обавезу враћања доку-
ментације пријављеном кандидату. Подаци 
који се прикупљају од кандидата биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/2018). Пријаве на кон-
курс се подносе у затвореним ковертама са 
назнаком „за конкурс”, препорученом поштом 
или непосредно секретару школе, са контакт 
подацима, на горе наведену адресу.

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа, Драгобраћа бб.

тел. 034/582-106, 069/1220-427

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 6/20 и 129/21). Посло-
ве секретара школе може обављати лице 
које има најмање 7. степен стручне спреме, 
из области правних наука, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) правне струке, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
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 добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, знање српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се 
преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају поред 
одштампаног формулара и следећу докумен-
тацију: радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном – ЦВ; доказ о одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образо-
вања, односно уверења – ако диплома није 
издата – овера не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 

(оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); уверење или 
потврда о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског јези-
ка (не старија од 6 месеци). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом са назнаком „За 
конкурс за радно место секретара школе” 
доставити на адресу: ОШ „Милоје Симовић”, 
Драгобраћа бб., 34231 Драгобраћа, или лич-
но секретаријату школе на наведену адресу 
радним данима од 9 до 13 часова. Телефон 
за контакт је 034/582-106 или 069/1220-427.

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО 
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

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

Наставник у звању доцент, научна 
област Филолошке науке, за ужу 

научну област Енглески језик 
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор филолошких 
наука. Кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене чланом 74 
Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. зако-
ни, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/21 
и 67/21 – др. закон), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-
483 од 06.06.2022), Статутом Факултета за 
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, бр 1540 од 14.08.2020), 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. I-01-480 од 03.06.2022), Упутством 
за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (које је саставни део Правил-
ника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу), Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. I-01-478 од 03.06.2022), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријавље-
ног кандидата, као и опште услове за засни-
вање радног односа утврђене Законом о 
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раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење). Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају испуњавати општи преду-
слов у погледу неосуђиваности, утврђен чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 135 став. 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу, што доказују потврдом надлеж-
ног органа да нису осуђивани за кривична 
дела предвиђена наведеним прописима. Уз 
пријаву на конкурс доставити: биографију; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; оверене копије диплома, 
односно уверења о стеченом високом обра-
зовању; списак објављених стручних и науч-
них радова; доказе о испуњавању општих 
предуслова у погледу неосуђиваности, 
утврђених чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Стату-
та Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је 
потребно доставити у оригиналу или овере-
ној копији. Сву документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса кандидати за 
избор наставника су дужни да доставе и у 
електронској форми на компакт диску – ЦД, 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање, Универзи-
тета у Крагујевцу (доступно на: http: //www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО 
И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19

тел. 036/383-377

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 
Машинско инжењерство за 

ужу научну област Аутоматско 
управљање и флуидна техника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из научне области за 
коју се наставник бира. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење) кандидат треба да 
испуњава опште и посебне услове предвиђе-
не Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
– др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 
11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Стату-
том Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву, Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Правилником о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доста-
вити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме – оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој стручној спреми 
као и оверене фотокопије диплома о прет-

ходно завршеним нивоима студија, одгова-
рајуће доказе надлежних органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 
Закона о високом образовању, списак науч-
них и стручних радова као и саме радове и 
све остале доказе од значаја за избор. Сву 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су дужни да 
доставе и у електронској форми на компакт 
диску – ЦД у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php.) Пријаве кандидата са прилозима 
о испуњавању услова конкурса доставити на 
адресу Факултет за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву, улица Доситејева 19, 36000 
Краљево са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор наставника у звање редовног профе-
сора за ужу научну област Aутоматско упра-
вљање и флуидна техника”. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страни-
ци Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ”

36205 Роћевићи, Др Михајла Сретеновића 3
тел. 036/825-295

e-mail: osrocevici@gmail.com

Наставник географије
са 35% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат 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 95/2018 – 
аутентично тумачење) треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 ст. 1 тачка 1 
подтачка 1) и 2), тачка 2 и став 2 истог чла-
на и чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/2021). Степен и врста образовања за 
радно место наставника географије морају 
бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 
10/2022). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у делу: „Школски и 
студентски живот – Запошљавање у просве-
ти – Формулар за пријаву на конкурс”), а 
потребну документацију, заједно са попуње-
ни пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да кандидат 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наве-
дена кривична дела, Уверење о неосуђива-
ности, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне pолицијске 
управе (оригинал или оверену копију, не 
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Лекарско уверење, којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима – доставља се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања 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, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осма дана, од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Решење о избо-
ру кандидата доноси директор школе у року 
од осам дана од дана достављања образло-
жене листе. Пријаве на конкурс достављају 
се у року од 8. дана од дана објављивања 
конкурса у листу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„Јован Дучић”, Роћевићи, Улица др Михајла 
Сретеновића 3, 36205 Роћевићи, контакт 
телефон: 036/825-295 и 036/825-296, или 
лично у управи школе са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место наставника гео-
графије”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документа-
цијом неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Домар

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава и услове 
у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
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10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чланом 42 и 
44 Правилника о организацији и системати-
зацији послова ОШ „IV Kраљевачки батаљон” 
Краљево, број 37002 од 10.9.2021. године. 
Уз пријаву на конкурс доставити: уверење 
о држављанству – не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, са холо-
грамом, оригинал или оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању из 
члана 42 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ „IV Kраљевачки 
батаљон” и то диплому о стеченом средњем 
образовању (четврти степен образовања); 
доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, уколико кандидат 
није стекао основно образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви лично или путем поште. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на конкурс”. Неблаговремене, непотпуне, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати. 

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
чланом 42 и 44 Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „IV Краље-
вачки батаљон” Краљево, број 37002 од 
10.9.2021. године. Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству – не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених, са холограмом, оригинал или ове-
рен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању из члана 44 Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ 
„IV Краљевачки батаљон” и то сведочанство 
о стеченом основном образовању; доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, уверење да кандидат 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, 
уколико кандидат није стекао основно обра-
зовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи лично или 
путем поште. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се раз-
матрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

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

школске 2022/23. године, односно до 
31. августа 2023. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом: 139 став 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, 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) и чланом 8 став 1 Пра-
вилника о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту („Службени гласник РС”, 
број 87/2019) и то: да има средње образо-
вање у четворогодишњем трајању; да има 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента – сходно Правилнику о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Служ-
бени гласник РС”, број 87/2019); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказује се уверењем 

из казнене евиденције, коју прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује 
се uверењем о држављанству у оригиналу 
или овереној копији не старијој од 6 месе-
ци); да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандида-
ти који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика; да зна 
ромски језик. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; потврду о похађању 
обуке за педагошке асистенте (оригинал или 
оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на копија); уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као 
и да није утврђено дискриминаторног пона-
шања, у складу са законом – прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе. Доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – српски језик, у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће устано-
ве да је кандидат положио испит из српског 
језика. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и учени-
цима доставља само изабрани кандидат по 
окончању конкурса, а пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се достављају у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” поштом на адресу: ОШ 
„IV краљевачки батаљон” Краљево, Олге 
Јовичић 1, 36000 Краљево; контакт телефон: 
036/314-330, или лично радним даном од 8 
до 14 часова, са назнаком: „Пријава на кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи
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КРУШЕВАЦ

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР”

37000 Крушевац 
Ћирила и Методија 11

тел. 069/8950-015

Сарадник за исхрану
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду, за радно место сарад-
ника за исхрану требају да се испуне и усло-
ви прописани чланом 62 Закона о ученич-
ком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 
– др. закон и 10/2019), као и услови из чла-
на 35 Правилника о организацији и система-
тизацији послова и задатака Дома ученика 
средњих школа „Пане Ђукић Лимар”. Усло-
ви из члана 35 Правилника: високо обра-
зовање: на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на студијама у трајању 
до три године, по пропису који је уређи-
вало високо образовање до 10. септембра 
2005. године; минимум годину дана радног 
искуства у струци; познавање захтева стан-
дарда и система квалитета и безбедности 
хране – завршена обука; познавање рада 
на рачунару. Кандидат мора да испуњава и 
следеће услове: да има високо образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест 
месеци и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије. Кан-
дидати подносе следећу документацију: 1. 
кратку биографију – ЦВ; 2. оверену фотоко-
пију дипломе / уверења о стеченом образо-
вању; 3. уверење о држављанству; 4. извод 
из матичне књиге рођених; 5. уверење да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак (датум издавања не старији од 6 месе-
ци); 6. уверење да кандидат није осуђиван 
(датум издавања не старији од 6 месеци). 
Документација се доставља у овереним 
фотокопијама и иста се не враћа кандида-
тима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе лично или путем 
препоручене поште на горе наведену адре-
су. Контакт телефон: 069/8950-015. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Коначну одлуку о избору кан-
дидата, донеће у законском року вршилац 
дужности директора. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„БИСЕРИ”
37240 Трстеник 

Радоја Крстића бб.
тел. 037/711-134

Оглас објављен 07.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1004), исправља се за 
радно место стручни сарадник – педагог, у 
делу УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 

послова стручног сарадника – педагога може 
бити примљен кандидат који има одгова-
рајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне) односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима 
који су уређивали уместо „основно” треба да 
стоји „високо” образовање до 10. септембра 
2005. године. Обавеза полагања испита за 
лиценцу (за лица која је не поседују). Остали 
део огласа остаје непромењен.

„СРЕДЊА МЕШОВИТА ШКОЛА”
37000 Крушевац, Мајке Југовића 4

тел. 037/444-095

Наставник информатике и 
програмерске групе предмета

са 10% радног времена,  
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник биологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник електротехничке  
групе предмета

са 40% радног времена,  
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика
са 15% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник математике
са 20% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 15% радног времена,  
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник економске групе 
предмета

са 40% радног времена,  
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник хемије
са 10% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник географије
са 10% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник историје
са 10% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: VII/ степен стручне спреме.

Наставник физике
са 10% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: кандидати треба да подносу прија-
ве на горе наведену адресу, или да се јаве на 
телефон: 037/444-095. Трајање конкурса: 15 
дана од датума објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-114

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, до повратка радника 
са функције директора школе

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, и то: одговарајуће 
високо образовање сходно члану 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 129/2021) и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик – обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: ориги-
нал или оверена копија дипломе о одгова-
рајућем образовању; потврда 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 насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
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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 њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, издато по објављивању конкурса; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2) да кандидат поседује психичку 
способност за рад, проверава се тако што се 
кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Доказ који се односи на физичку и 
здравствену способност кандидата доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (http://www.mpn.gov.rs), и документа-
цију кандидати достављају и кратку биогра-
фију са контакт подацима (адреса, телефон). 
Документацију заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом кандида-
ти достављају школи најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријав-
ни формулар и потребну документацију тре-
ба послати на адресу школе или предати 
лично у просторије школе, радним даном 
од 8 до 13 часова, у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
у прилогу, неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник предметне наставе – 
енглески језик

са 50% радног времена,  
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) односно да 
имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања које су стекли 
а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-

зовање до 10. септембра 2005. године; кан-
дидати треба да испуњавају услове у погледу 
степена и врсте образовања према Правил-
нику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/2022); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар се дос-
тављају докази о испуњености услова: 
диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању (лица која су стекла академско звање 
мастер у обавези су да доставе и диплому 
о претходно завршеним основним академ-
ским студијама), уверење о неосуђиваности 
– уверење из казнене евиденције МУП-а (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом), доказ 
о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српс-
ког језика). Сва документа се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ 
да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима подноси 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду. Кандидати пре-
узимају – попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, и потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу школе, или 
лично у секретаријату школе, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућују се психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступка, о чему ће бити обавештени на 
бројеве контакт телефона или емаил адре-
се које су навели у својим пријавама. Раз-
говор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове конкурса, обавиће 
конкурсна комисија коју именује директор 
школе, по пријему резултата психолошке 
процене спососбности за рада са ученицима, 
у просторијама Гимназије у Лесковцу, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на бројеве контакт телефона на 
бројеве или емаил адресе које су навели у 

својим пријавама. Сва додатна објашњења 
кандидати могу добити путем телефона 
016/212-218.

ЛОЗНИЦА

ОШ „КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генера Јуришића

тел. 015/878-740

Наставник биологије
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског и боловања 
ради неге детета, за 80% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 10/2019), и услове 
предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме за наставнике и стручне сараднике у 
основној школи. Уз пријаву на оглас доста-
вити: диплому, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање, као ни неоверене фотокпије 
докумената, односно оригинали старији од 
шест месеци.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10

тел./факс: 015/471-923
e-mail: osbrankora@mts.rs

www.osbrmz.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу образовања прописане чланом 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или области педагошких наука. 
Лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад за наставника, педагога или психоло-
га; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
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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; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: 
биографију кандидата са кретањем у служ-
би, адресом становања, бројем телефона, 
адресом електронске поште; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценца); потврду 
о радном искуству у области образовања 
и васпитања; доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања 
– уверење МУП-а (не старијеод 6 месеци); 
доказ да се против њега не води кривични 
поступак – потврда суда (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце 
за директора уколико је поседује; оквирни 
план рада за време мандата; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе у 
оцени спољашњег вредновања за кандидате 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора. Рок за достављање пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве дос-
тављати на адресу Основна школа „Бранко 
Радичевић”, Мали Зворник, Краља Петра I 
број 10, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 015/471-923 или на 
имејл школе osbrankora@mts.rs

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 
и 129/21); да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и сте-
пен и врсту образовања Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 

васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 
10/19, 6/20 и 129/21).

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује нај-
мање IV степен образовања и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента.

Наставник информатике и 
рачунарства

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 
129/21); да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и сте-
пен и врсту образовања Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 
10/19, 6/20 и 129/21).

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 
и 129/21); да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и сте-
пен и врсту образовања Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 
10/19, 6/20 и 129/21).

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 
и 129/21); да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и сте-
пен и врсту образовања Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС” 88/17, 27/18 – други закон, 
10/19, 6/20 и 129/21).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да достави: пријавни формулар; 
доказ о одговарајућем образовању ориги-
нал или оверену копију дипломе; уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фото-
копија; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија; доказ 
да је стекао образовање на српском језику 
(диплома/уверење издато на српком језику 
која се приложи као доказ сматра се доказом 

о знању српског језика; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за који 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (које није старије од 
6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат доставља по пријему у 
радни однос, односно пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, Вука Караџића 6, 
18410 Дољевац.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање ванредни 
или редовни професор за ужу 

Кривичноправну научну област

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене чланом 74 Закона 
о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 – други закони), 
чланом 165. Статута Унивезитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17, 
... 4/21), чланом 5 Правилника о поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу”, бр. 5/22) и Ближим 
критеријумима за избор у звање наставника 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/17... 
5/22). Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Правном факултету у Нишу, Трг 
краља Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву је неопходно доставити биогра-
фију, оригинале или оверене фотокопије 
диплома о свим стеченим стручним, академ-
ским и научним називима, библиографију 
и радове. Кандидати који се пријављују на 
конкурс за избор у звање дужни су да попу-
не образац о испуњавању услова за избор 
у звање наставника који се налази на web 
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да 
кандидат има кориснички налог, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопход-
но је да се јави администратору Факултета 
на мејл адресу: bane@prafak.ni.ac.rs. Ради 
благовременог отварања корисничког нало-
га, кандидату се препоручује да се адми-
нистратору Факултета јави најкасније 24 
часа пре истека конкурсног рока. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су дуж-
ни да Факултету у писаној форми доставе 
документацију којом доказују да испуња-
вају услове конкурса и предају попуњен, 
одштампан и потписан образац из прет-
ходног става. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве кандидата које нису поднете на 
напред наведени начин, сматраће се неу-
редним пријавама и неће бити разматране.
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НОВИ ПАЗАР

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
36323 Лескова, Тутин

тел. 020/452-554

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним Законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као иза кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених), оверен 
препис / фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања; 
доказ о познавању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (босанског јези-
ка). У поступку одлучивања о избору канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психичку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверења 
не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве 
треба послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим 
Бакић”, 36323 Лескова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 020/452-554.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрије Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Сарадник у настави за ужу научну 
област Софтвер и програмирање

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Примењена информатика

на одређено време од од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Математичке науке

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Психологија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Педагогија

на одређено време од 1 године

Асистент за ужу научну област 
Педагогија

на одређено време од 3 године

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничка област Ликовна уметност

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате 
предвиђени су одредбама Закона о високом 
образовању, Статутом и Правилником о избо-
ру у звања на Универзитету у Новом Пазару. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографију, оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним, мастер / магистарским 
и докторским студијама, оверена фотокопија 
претходног избора у звање, списак објавље-
них радова и радове, уџбеничку литературу 
и сл. Пријаве се подносе Правној служби 
Универзитета на горе наведену адресу у 
року од 10 дана од дана објављивања кон-
курса. Образац захтева за пријаву на кон-
курс за избор у звање и засновање радног 
односа може се преузети на официјалном 
сајту Униврзитета у Новом Пазару – www.
uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације на горе наведени број 
телефона.

НОВИ СА Д

ОШ „20. ОКТОБАР”
21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3

тел. 021/700-568

Наставник предметне наставе – 
географија

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег 
образовања прописаног чланом 140, 141 
и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), чланом 3 став 1 тачка 
7) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 

Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци 
– оригинал или оверена копија); извод из 
МК рођених (оригинал или оверена копија) 
– оверен препис / фотокопију дипломе / све-
дочанства 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 (оригинал или ове-
рена копија) о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
них на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европсим системом преноса бодо-
ва или оверен препис / фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања, 
не старије од шест месеци – оригинал или 
оверена копија; пријава се подноси на фор-
мулару за пријаву на конкурс, који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја – 
обавезно назначити адресу и број телефона; 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос биће упућени на 
психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Пријаве треба послати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава за конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, телефон 021/700-
250, у времену од 08.00-13.00 часова.

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА”
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице који испуњава следеће усло-
ве прописане чланом 122, 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 
стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена – (мастер академ-
ске студије, мастер струковане студије, спе-
цијалистичке академске студие) 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, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; по прописима који је уређује 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који су 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1005 | 14.09.2022.50

уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; има дозволу за рад – 
лиценцу, односно положени стручни испит за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
прошло обуку и положио испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у 
року од 2 године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит у складу са услови-
ма прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/21); да има најмање 8 година радног 
стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицим; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за примање и давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; 8. 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс приложе следеће доказе: 1. 
пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 3. оригинал или ове-
рену фотокопију дозволе за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (лицен-
ца); 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (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); 
5. потврду о радном искуству – најмање 8 
година у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
6. доказ о испуњености услова да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама директора установе; 7. оригинал 
или оверену фотокопију уверења / потврде 
из МУП-а 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, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за примање и давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију (не старије од 6 месеци); 8. доказ 
у смислу уверења/потврде издате од стра-
не Повереника за заштиту равноправности 
Републике Србије да није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); 9. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 10. извод из матичне књиге рође-

них (новом обрасцу – оригинал или овере-
ну фотокопију – не старије од 6 месеци); 11. 
уверење о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; 12. фотокопију личне карте 
кандидата (уколико је чипована онда очита-
на). Докази о испуњености услова из тачке: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и тачке 12 подно-
се уз пријаву на конкурс, а из тачке 6 пре 
закључења уговора о раду. Поред наведеног 
кандидат треба у пријави на конкурс да наве-
де краће биографске податке и приложи: 
податке о кретању у досадашњој служби или 
радном односу, стручном и радном усавр-
шавању и оствареним резултатима у раду и 
предлог програма рада и визију рада које би 
спровео као директор школе које ће изложи-
ти на наставничком већу. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи радну биогра-
фију и све доказе о испуњености услова за 
избор чије се прилагање тражи. Уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Конкурсна комисија ће обави-
ти интервју са пријављеним кандидатима 
који испуњавају услове конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у обзир. Решење о именовању директора 
школе биће благовремено достављена свим 
учесницима конкурса у законом предвиђе-
ном року. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лич-
но у затвореној коверти или препорученом 
поштом на адресу школе: ОШ „Јожеф Атила”, 
Шарпланинска 28, 21000 Нови Сад, са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе на 
мандатни период од 4 године”. Рок за предају 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”.

ОШ „ШАМУ МИХАЉ”
21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање – IV степен стручне спреме и 
завршена обука за педагошког асистента; 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 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) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, позна-
вање ромског језика је пожењно. Наведени 
услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 3. тач. 1), 3)–5) 
овог члана саставни су део пријаве на кон-

курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс се састоји од: 1) овере-
не фотокопије дипломе/уверење о школској 
спреми, 2) уверење о некажњавању лица, 3) 
уверење о држављанству, 4) Извод из мати-
чне књиге рођених, 5) доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад 6) Доказ о савладаној обуци 
за педагошког асистента, 7) пријавни фор-
мулар (са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја.

ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи 
изор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурс-
на комисија након добијања резултата психо-
лошке процене кандидата, у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатом. 
Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, уз које нису приложени дока-
зи 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 
доставити на адресу: ОШ „Шаму Михаљ”, Др. 
Имреа Киша 34, 21226 Бачко Петрово Село, 
са назнаком радног места на који се канди-
дат пријављује: Рок за пријаву је 10 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Ближе информације могу се доби-
ти на телефон 021/6903-039.

ЕДУКОНС УНИВЕРЗИТЕТ
„ТИМС” ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ 

И ПСИХОЛОГИЈУ
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 

научна област Педагошке науке, ужа 
научна област Опште образовна у 

кинезиологији и психологији
на одређено време

УСЛОВИ: докторат педагошких наука, завр-
шетак основних и мастер / магистарских 
студија педагошких наука и испуњеност 
услова прописаних чланом 74 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони) за избор у 
звање наставника. Посебан услов за горе 
наведено радно место је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком 
раду. Поред услова предвиђених Законом 
о високом образовању, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене Статутом 
Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад и Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника и 
сарадника Факултета за спорт и психологију 
ТИМС Нови Сад.

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 

научна област Физичко васпитање 
и спорт, ужа научна област 

Кинезиологија
на одређено време



Наука и образовање
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УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће 
научне области (физичко васпитање и спорт) 
и испуњеност услова прописаних чланом 74 
Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) за 
избор у звање наставника. Посебан услов за 
горе наведено радно место је да кандидат 
има одговарајуће компетенције у педагош-
ком раду. Поред услова предвиђених Зако-
ном о високом образовању, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене Стату-
том Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад и Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника и 
сарадника Факултета за спорт и психологију 
ТИМС Нови Сад.

Информатичар за рад на 
пословима вођења и одржавања 

информационог система
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне студије, позна-
вање рада на пословима вођења и одржа-
вања информационог система. Пожељно је и 
знање графичког и web дизајна.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса – радну биографију, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), оригинале или оверене фото-
копије диплома свих нивоа студија, фотоко-
пију личне карте, уверење о некажњавању 
издато од стране надлежног државног орга-
на, уверење да није осуђиван/а за кривична 
дела као ни да се пред надлежним органима 
не води кривични поступак против кандида-
та, списак објављених научних радова и да 
достави саме радове. Пријаву са наведеним 
доказима о испуњењу услова конкурса сви 
кандидати могу послати на адресу: Факултет 
за спорт и психологију ТИМС Нови Сад, Рад-
ничка бр. 30а, Нови Сад, са назнаком – за 
конкурс. Информације у вези са конкурсом 
се могу добити на број телефона 021/530-
633 или 021/530-231, сваког радног дана 
од 10.00-13.00 часова. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Графичко 

инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Графичко инжењерство и дизајн 
или Машинско инжењерство, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има нај-
мање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови про-
писани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 
3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факулте-
ту техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Електрична мерења, 

метрологија и биомедицина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам, односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

Наставник у звању доцента  
или ванредног професора за ужу 
научну област Телекомуникације  

и обрада сигнала
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Архитектонске технологије, 

пројектовање и инсталације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Грађевинско инжењерство или 
Архитектура (ТТ), да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чла-
ном 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 143 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 14 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Грађевински материјали, 
процена стања и санација 

конструкција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Грађевинско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 
3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факулте-
ту техничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Теоријска и примењена физика 

у звању ванредног професора  
на одређено време од 5 година  

или редовног професора  
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Примењена физика или Физичке 
науке, да је претходне степене студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника 
о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критерију-
мима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом из поља уметности 

за ужу уметничку област Сценска 
архитектура, техника и дизајн – 

сценски дизајн
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни назив доктора наука, 
односно доктора уметности или одбрањена 
докторска дисертација, из области Архитек-
тура (Уметност) или ИМТ (Сценска архитек-
тура и дизајн) или ИМТ (Сценски дизајн) као 
и услови прописани чланом 13. Правилника 
о минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. овере-
не фотокопије диплома и додатака диплома-
ма са свих нивоима студија, за дипломе сте-
чене у иностранству потребно је приложити 
доказ о признавању стране високошколске 
исправе; 4. фотокопирану или очитану лич-
ну карту; 5. потврду о оцени резултата педа-
гошког рада – мишљење студената, уколи-
ко кандидат поседује педагошко искуство;  
6. Потврду из МУП-а да кандидат није правос-
нажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви; 7. фотокопије објављених научних, однос-
но стручних радова у научним часописима, 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1005 | 14.09.2022.52

зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, однос-
но признатих уметничких остварења, ори-
гиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практи-
кума или збирки задатака, за ужу научну, 
уметничку, односно стручну област за коју 
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, 
оствареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у 
завршним радовима на специјалистичким, 
мастер и докоторским академским студијама. 
За избор у звање: доцента, ванредног про-
фесора или редовног професора приложити 
и: 1. попуњен електронски образац: реферат 
комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника UNS_Obrazac_izbori_kandidat_
v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: 
https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/45-
izbor-u-zvanje/261-obrazac-izbor-u-zvanje. 
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: 
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном 
за пријаву кандидата. 2. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава неопходно је прило-
жити доказ у форми одлуке, решења, потвр-
де и сл. За чланство у удружењима, одбори-
ма, органима управљања и сл., неопходно 
је доставити потврду надлежних институ-
ција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе 
у звања, неопходно је доставити решење о 
именовању комисије. За учешће у програм-
ским и организационим одборима скупова, 
неопходно је доставити потврду о учешћу 
или навести линк са сајта институције на ком 
се јасно види кандидатово учешће у раду. 
За избор у звање редовног професора, као 
доказе о цитираности обавезно је доставити 
потврду Матице српске, поред које кандидат 
може доставити и друге доказе (научне радо-
ве у којима се види цитираност, одштампану 
листу цитата са Scopus-a и сл.). Ако је научни 
рад који представља услов за избор у звање 
наставника у штампи, неопходно је да аутор 
приложи потврду уредништва часописа са 
подацима о називу чланка, ауторима и завр-
шеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на сна-
гу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21217 Бачко Градиште, Школска 33

тел. 021/2906-039

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, замена до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), 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 – аутен-
тично тумачење), и то: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 

Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена – 
мастер академске, мастер струковне студије 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС 
– пријаву на конкурс са основним биографс-
ким подацима, оверену копију или оригинал 
дипломе о стеченој врсти и степену обра-
зовања, оверену копију или оригинал изво-
да из матичне књиге рођених – документ 
не старији од 6 месеци, оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству – доку-
мент не старији од 6 месеци, доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела прописана чланом 139 став 
1 тачка 3 документ не старији од 6 месеци 
– документ издаје МУП – доказ да за лице 
није донето решење о спровођењу истраге, 
није подигнута оптужница или донет оптуж-
ни предлог за кривична дела – документ не 
старији од 6 месеци – документ издаје суд; 
доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Након исте-
ка рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са документацијом се подносе путем поште 
на адресу: Основна школа „Светозар Марко-
вић”, 21217 Бачко Градиште, Школска 33, са 
назнаком „За конкурс за стручног сарадника”. 
Ближе информације могу се добити на теле-
фон 021/2906-039.

ПУ „ДЕТИЊСТВО”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 
2022/2023. годину, најдуже до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021). Потребно је да 
кандидат има стечено средње образовање 
у четворогодишњем трајању, да зна ромски 
језик и има савладан програм обуке у складу 
са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87/19).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, у складу са чланом 154 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). 
Уз пријавни формулар кандидат треба да 
достави: биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; потврду, 
односно сертификат Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја о положе-
ном нивоу обуке за педагошке асистенте; 
уверење 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 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (издато од надлежног МУП-а, 
оригинал или оверена копија, не старија од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци). 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Прија-
ве доставити лично или поштом на адресу: 
Предшколска установа „Детињство”, Николе 
Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Остале информације могу се 
добити на број телефона: 021/832-894.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Лаборант
у Заводу за анатомију,  

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – меди-
цинско лабораторијски техничар, основна 
информатичка обука и знање енглеског јези-
ка – средњи ниво. Рад у сменама. Пријаве 
кандидата слати на e-mail: milica.bajilo@
mf.uns.ac.rs

ПАНЧЕВО

МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Браће Јовановић 103
тел. 013/316-396, факс: 013/314-024

е-mail: office@masinska.edu.rs

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
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гласник”, број 4/2022) и чланом 21 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова 
у Машинској школи „Панчево”; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тач. 1), 3)-5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан пријавни форму-
лар, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства, кандидати су дуж-
ни да приложе следећа документа у ориги-
налу или као оверену фотокопију (не ста-
рију од 6 месеци): извод из матичне књиге 
рођених; доказ о неосуђиваности; уверење 
о држављанству РС; диплому или уверење 
о стеченом образовању. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3
e-mail: skola@zmajpancevo.edu.rs

Наставник предметне наставе  
– физика

на одређено време, ради замене 
директора за време трајања мандата,  

са 40% радног времена 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и ако: 1. има одговарајуће високо 
образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20, 129/2021) и Правилником о сте-
пену 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, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22): 2. да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела 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. Канди-
дат су дужни да доставе: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; потписану пријаву на конкурс 
са кратком биографијом; оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопију); доказ о неосуђи-
ваности – извод из казнене евиденције, 
који издаје МУП Србије (не старији од шест 
месеци); доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на којем се изводи образова-
но-васпитни рад); доказ да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Напомена: сви докази при-
лажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Конкурс спроводи конкурсна комисија, 
коју именује директор школе. Кандидати ће 
бити упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандида-
тима 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 кон-
курсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључи-
во у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/18). Пријаве на конкурс доставити на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс”. За додатне информације, можете се 
обратити школи на број телефона 013/346-
023, лок. 104, као и на имејл адресу: skola@
zmajpancevo.edu.rs.

ПИРОТ

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

18330 Бабушница, Омладинских бригада бб.
тел. 010/385-026

Наставник за изборни програм 
примењене науке

са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који се 
налази на функцији директора школе

УСЛОВИ: 1) стечена висока стручна спрема 
стечена на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образо-

вање до 10.9.2005. године. Лице са звањима 
стеченим на студијама другог степена мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за пред-
мет. Прописана звања: лице које испуња-
ва услове за извођење наставе и других 
облика образовно-васпитног рада предмета 
билогија у средњој школи (професор био-
логије; дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог; дипломирани биолог; дипломира-
ни биолог, смер заштита животне средине; 
дипломирани професор биологије; дипломи-
рани биолог – мастер; дипломирани биолог 
заштите животне средине; мастер биолог; 
мастер професор биологије; дипломирани 
професор биологије – мастер; лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије биологије); лице које испуњава услове 
за извођење наставе и других облика обра-
зовно-васпитног рада предмета географија 
у средњој школи (професор географије; 
дипломирани географ; дипломирани географ 
– просторни планер; дипломирани професор 
географије – мастер; мастер географ; мастер 
професор географије; дипломирани геог-
раф – мастер; лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије); лице које испуњава 
услове за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада предмета хемија у 
средњој школи (професор хемије; дипломи-
рани хемичар; дипломирани хемичар опште 
хемије; дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; дипломирани хемичар – смер 
хемијско инжењерство; дипломирани профе-
сор хемије – мастер; дипломирани хемичар 
– професор хемије; дипломирани хемичар 
– мастер; мастер хемичар; мастер професор 
хемије; лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије); лице 
које испуњава услове за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада 
предмета физика у средњој школи (професор 
физике; дипломирани физичар; дипломира-
ни астрофизичар; дипломирани физичар 
за општу физику; дипломирани физичар за 
примењену физику; дипломирани физичар – 
информатичар; професор физике за средњу 
школу; дипломирани физичар – истраживач; 
дипломирани физичар за теорију и експери-
менталну физику; дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; дипломи-
рани физичар – професор физике – мастер; 
дипломирано физичар – теоријска и експе-
риментална физика – мастер; дипломира-
ни физичар – примењена и компијутерска 
физика – мастер; дипломирани физичар – 
примењена физика и информатика – мастер; 
дипломирани професор физике – мастер; 
дипломирани физичар – мастер; дипломира-
ни физичар – мастер физике – метеороло-
гије; дипломирани физичар – мастер физи-
ке – астрономије; дипломирани физичар 
– мастер медицинске физике; мастер физи-
чар; мастер професор физике; лица која су 
стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне студије на 
студијским програмима из области физике; 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању најмање три месеца, 
као и за кривична дела: насиље у породици, 
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одузимње малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. андидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нуке 
и технолошког развоја, а потребу докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, канди-
дат доставља доказ о испуњавању тражених 
услова у овереној фотокопији: доказ о одго-
варајућој стручној спреми, уверење да није 
осуђиван за групу кривичних дела из конкур-
са; уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
средње образовање – медицинска сестра 
– васпитач, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тач. 1), 3)–5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидат је 
дужан да приложи: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потписана биографија 
кандидата, оригинал/оверена копија дипло-
ме, оригинал / оверена копија уверења о 
држављанству, оригинал/оверена копија уве-
рења о неосуђиваности, доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно васпитни 
рад уколико је неопходан. 

Спремачица

УСЛОВИ: 1) да кандидат има завршену 
основну школу; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 

и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
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 добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3)–4) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидат је 
дужан да приложи: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потписана биогра-
фија кандидата, оригинал / оверена копија 
дипломе, оригинал / оверена копија уверења 
о држављанству, оригинал / оверена копија 
уверења о неосуђиваности. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу Милан Митић 
(секретар). Адреса на коју се подносе прија-
ве: Бошка Вребалова 1, Велико Градиште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ”
12306 Велико Лаоле – Буровац

Краља Петра бб.

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС и 113/17 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), кандидат мора да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139, 
140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021, у даљем тексту: Закон) и 
то: одговарајуће образовање у складу са чла-
новима 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021 у даљем тексту: 
Закон); под одговарајућим образовањем под-
разумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022 и 6/2022) за рад на 
радном месту школски педагог (професор 

педагогије, дипломирани педагог – општи 
смер или смер школске педагогије, дипло-
мирани школски педагог-психолог, дипломи-
рани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог – мастер). Обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
ппсихологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из горе наведених дисциплина. 
Кандидат треба да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштитећних 
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 и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису / фотокопији следећу 
документацију: 1) потписану биографију са 
тачном адресом на којој живе и бројем теле-
фона (ЦВ), 2) извод из матичне књиге рође-
них; 3) уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; 4) диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању, канди-
дат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена или уверење 
и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија или уверење; 5) доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова 
издат од стране одговарајуће високошколске 
установе, односно уверење или други одго-
варајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту однос-
но о положеном испиту за лиценцу; канди-
дат који нема образовање из члана 142 став 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; 5) уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
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ске установе; 6) доказ о неосуђиваности, не 
старији од шест месеци (уверење из МУП-а); 
7) доказ да није утврђено дискриминаторно 
понашање сагласно члану 139 став 1 тачка 3 
Закона (документ издат од стране Поверени-
ка за заштиту равнопраности не старији од 
6 месеци); 8) доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о 
раду. Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
истека рока за пријем пријава и кандидате 
који су изабрани у ужи избор упућује у року 
од осам дана на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких 
способности кандидати ће бити благовреме-
но обавештени од стране школе. 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, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс са пријавним фор-
муларом и траженом документацијом могу 
се поднети у затвореној коверти лично или 
поштом на горе наведену адресу.

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених у члану 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС и 113/17 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139, 140 и 142 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, у даљем 
тексту: Закон) и то: одговарајуће образо-
вање у складу са члановима 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 у даљем тексту: Закон); под одго-
варајућим образовањем подразумева се 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-

ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022 и 6/2022). Обавезно образо-
вање лица из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и ппсихологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из горе наве-
дених дисциплина. Кандидат треба да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 заштитећних међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису / фотокопији следећу 
документацију: 1) потписану биографију са 
тачном адресом на којој живе и бројем теле-
фона (ЦВ), 2) извод из матичне књиге рође-
них; 3) уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; 4) диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању, канди-
дат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена или уве-
рење и оверену копију дипломе основних 
академских студија или уверење; 5) доказ 
о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
ченом 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 уста-
нови, у складу са Европским системом пре-
носа бодова издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту односно о положеном испиту за 
лиценцу; кандидат који нема образовање 
из члана 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; 5) 
уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику у обавези је да достави 

доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе; 6) доказ о неосуђиваности, не ста-
рији од шест месеци (уверење из МУП-а); 
7) доказ да није утврђено дискриминаторно 
понашање сагласно члану 139 став 1 тачка 
3 Закона (документ издат од стране Пове-
реника за заштиту равнопраности не ста-
рији од 6 месеци); 8) доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору, а пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава и кандидате који су изабрани у ужи 
избор упућује у року од осам дана на прет-
ходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. О 
датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавеште-
ни од стране школе. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом 
могу се поднети у затвореној коверти лично 
или поштом на горе наведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА”

31322 Божетићи
тел. 033/660-361

Наставник математике
са 88,89% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног лица преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава 
и посебне услове прописане одредбама чл. 
140-142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова и рад-
них задатака у ОШ „Кнезова Рашковића”. Уз 
пријаву школи доставити: диплому о струч-
ној спреми, уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о поседовању психичке, 
физичке, здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Пријаве доставити 
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лично или поштом на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. По 
завршеном конкурсу документа се могу пре-
узети у школи, иста се не враћају поштом.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36313 Карајукића Бунари, Тутинска 131

Оглас објављен 31.08.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови”, исправља се у делу са 
назнаком: тако што уместо „За конкурс – 
наставник разредне наставе”, треба да пише 
„За конкурс стручни сарадник школски психо-
лог”. У осталом конкурс остаје непромењен”.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „ПРВА РАДОСТ”
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне 
студије по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао образовање до 10. 
септембра 2005. године, одговарајуће висо-
ко образовање за васпитача на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студије у трајању од три 
године или више образовање васпитно-обра-
зовне струке, одсек за образовање васпитача 
предшколских установа, без обзира на радно 
искуство; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела примања и давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна језик на ком се оства-
рује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњени 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену копију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стече-
ној стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци), уверење о држављанству (ове-
рена фотокопија, не старија од шест месе-
ци), ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику – уверење 
да је положио испит из српског језика мето-
диком по програму одговарајуће високош-
колске установе, уверење да кандидат није 
осуђиван, уверење да се против кандидата 
не води истрага, лекарско уверење о пси-
хичкој и општој здравственој способности за 
рад са децом које се доставља након доно-
шења одлуке о избору кандидата. Непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања, на 
адресу установе, поштом или лично.

Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање I степен стру-
чне спреме, без обзира на радно искуство; 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела примања и давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна језик на ком се оства-
рује рад.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњени 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, оверену копију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија, не ста-
рија од шест месеци), уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци), уверење да кандидат није 
осуђиван, уверење да се против кандидата 
не води истрага, лекарско уверење о пси-
хичкој и општој здравственој способности за 
рад са децом које се доставља након доно-
шења одлуке о избору кандидата. Непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања, на 
адресу установе, поштом или лично.

ОШ „СВЕТИ САВА”
18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб.

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 10/2019, 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21) кандидат треба да 
испуњава следеће услове за пријем у рад-
ни однос: да има одговарајуће образовање 
3. степен стручне спреме техничке струке 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има 
физичку, психичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља кандидат који је изабран, пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом из члана 139, став 
1, тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: потребна документација: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплома о стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање-оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци, 
да зна српски језик (важи само за лице које 
који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику) тада кандидат доставља 
оригинал писани доказ или оверену фотоко-
пију да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати, уз осталу документацију, 
достављају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства. Докумен-
тација са пријавним формуларом доставља се 
лично, или се шаље поштом на горе наведену 
адресу. Рок за достављање пријава је 8 дана, 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене, непотпуне и пријаве које не задовоља-
вају конкурсом предвиђене услове, неће бити 
разматране.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ХЕРОЈ РАДМИЛА 
ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

e-mail: sekretar@oshrs.edu.rs 

Професор разредне наставе
предмет Српски језик, I циклус, са 28% 
радног времена, на одређено време од 

01.10.2022. до 31.08.2023. године

Професор разредне наставе
предмет Математика, I циклус, са 28% 
радног времена, на одређено време од 

01.10.2022. до 31.08.2023. године

Психолог
предмет Основне животне вештине, 
I циклус, са 7,60% радног времена, 
на одређено време од 01.10.2022. до 

31.08.2023. године

Професор српског језика
предмет Српски језик, II, III циклус, са 

30% радног времена, на одређено време 
од 01.10.2022. до 31.08.2023. године

Професор математике
предмет Математика, II, III циклус, са 
39,30% радног времена, на одређено 
време од 01.10.2022. до 31.08.2023. 

године

Професор енглеског језика
предмет Енглески језик, I, II, III циклус, 
са 25,30% радног времена, на одређено 

време од 01.10.2022. до 31.08.2023. 
године

Наставник или стручни сарадник 
основне школе

предмет Предузетништво, II, III циклус, 
са 7,10% радног времена, на одређено 

време од 01.10.2022. до 31.08.2023. 
године

Професор информатике и 
рачунарства

предмет Дигитална писменост, I, II, 
III циклус, са 15,30% радног времена, 
на одређено време од 01.10.2022. до 

31.08.2023. године

Професор физике
предмет Физика, II, III циклус, са 9,40% 
радног времена, на одређено време од 

01.10.2022. до 31.08.2023. године
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Професор хемије
предмет Хемија, II, III циклус, са 9,40% 
радног времена, на одређено време од 

01.10.2022. до 31.08.2023. године

Професор предмета грађанско 
васпитање и стручни сарадник 

основне школе
предмет Одговорно живљење у 

грађанском друштву, II, III циклус,  
са 16,60% радног времена,  

на одређено време од 01.10.2022. до 
31.08.2023. године

Професор биологије, хемије, физике 
предмет Примењене науке, III циклус, 

са 6,90% радног времена,  
на одређено време од 01.10.2022. до 

31.08.2023. године

Професор историје
предмет Историја, II, III циклус,  

са 9,40% радног времена, на одређено 
време од 01.10.2022. до 31.08.2023. 

године

Професор географије
предмет Географија, II, III циклус,  

са 9,40% радног времена,  
на одређено време од 01.10.2022.  

до 31.08.2023. године

Професор биологије 
предмет Биологија, II, III циклус,  

са 9,50% радног времена,  
на одређено време од 01.10.2022. до 

31.08.2023. године

Андрагошки асистент
I, II, III циклус, на одређено време 

од 01.10.2022. до 31.08.2023. године, 
на одређено време од 01.10.2022. до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да поседују стручну спре-
му у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да испуњавају услове за 
пријем у радни однос у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају савладан Интеграл-
ни програм обуке за остваривање програма 
„Основног образовања одраслих” у складу 
са Правилником о врсти образовања настав-
ника који остварују програм образовања 
одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених); доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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; доказ да знају српски 
језик. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/313-060.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка 

запосленог са функције,  
са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани машински инжењер, дипломира-
ни инжењер машинства, мастер инжењер 
машинства, предходно завршене основне 
академске студије у области машинско 
инжињерство. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, усло-
ве из члана 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 6/2020 и 129/2021), као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у у подручју рада 
машинство.

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време до  
повратка запосленог са функције,  

са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме дипл. 
инжењер електротехнике, дипл. електро-
технички инжењер, смер електроника, мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, 
предходно завршене основне академске сту-
дије у области електротехнике и рачунар-
ства, на свим студијским програмима осим 
из области енергетике. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом 
о раду, услове из члана 139 и 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), 
као и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван, а за наставни-
ка – уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положен испит за 
лиценцу (осим за лица која заснивају радни 
однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, кандидати за сва радна места који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 

за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака, а у складу са чланом 154 
и 155 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), по распореду који утвр-
ди школа у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ЈЕВТИЋ”

11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

са 60% радног времена,  
на одређено време до повратка 

директора са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба: да је стекао 
одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и чланом 3 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз формулар за пријаву 
на конкурс подноси: 1. доказ о одговарајућој 
врсти образовања и степену стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом високом образовању); 2. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. доказ 
о неосуђиваности 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 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 
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да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење 
МУП-а не старије од шест месеци); 4. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци) и извод из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци); 
5. доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ доставља кандидат само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику); 6. непостојање дискри-
минаторског понашања на страни кандидата 
утврђен у складу са законом; 7. кратку био-
графију. Докази о испуњености услова под 
тачкама 1, 3, 4, 5, 7 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар који се 
може преузети са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, те да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
и кратком биографијом, поштом или лично 
(у секретаријату школе радним данима од 
8 до 12 часова) доставе школи на адресу: 
ОШ „Брана Јевтић”, Кусадак, 11425 Кусадак. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти 
са назнаком „Пријава на конкурс – инфор-
матика и рачунарство – не отварати”. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу је 
секретар школе, тел. 026/351-005, радним 
данима од 10 до 12 часова. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима биће обављен у просторијама 
школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Наставник математике
на одређено време, до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спре-
му у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-

ти треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да знају српски језик; рормулар за 
пријаву на конкурс. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона 026-313-060.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Андрагошки асистент 
на одређено време

УСЛОВИ: 1. четврти степен стручне спреме 
и обука за андрагошког асистената за оства-
рење Функционалног основног образовања 
одраслих; 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способност; 3. неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца или да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, или родоскрнављење, за 
крив. дело примање мита или давање мита, 
за крив. дело из групе кривичних дела про-
тив 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. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним пријавним формуларом шко-
ли достављају: радну биографију; уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге 
рођених; диплому или уверење о стеченом 
образовању; уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна полицијаска управа. Канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Потребно је тражена доку-
мента приложити у оригиналу или оверене 
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 
месеци). Уверење о држављанству и о нео-
суђиваности не сме бити старије од 6 месе-
ци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже 
уверење о стеченом образовању, оно не сме 
бити старије од 6 месеци. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене, непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докуме-
ната, неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, лично или телефоном 
026/4617-380.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

11420 Смедеревска Паланка, Хероја 21
тел. 026/317-194

Васпитач
2 извршиоца

Сарадник – медицинска сестра  
за превентивну здравствену  

заштиту и негу

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати поред услова о стеченом 
одговарајућем образовању морају испуња-
вати и следеће услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (при-
бавља се пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 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 (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
на фотокопија); да имају држављанство Репу-
блике Србије (оригинал, не старији од шест 
месеци); да имају знање српског језика. 

ОСТАЛО: уз пријемни формулар, који се 
попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја сви кандидати достављају и следећу 
документацију: 1. радну и личну биографију 
са адресом и контакт телефоном – ЦВ, 2. 
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија 
дипломе о стеченој стручној спреми или уве-
рење о стеченом образовању, ако диплома 
није уручена), 3. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал, не старији од 
шест месеци), 4. доказ о неосуђиваности коју 
издаје Министарство унутрашњих послова 
(не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија), 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал, не старији од 6 месеци). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана од стране директора. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” НСЗ, искљу-
чиво путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком радног места на које се канди-
дат пријављује. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Додат-
не информације о конкурсу кандидати могу 
добити у Правној служби ПУ „Чика Јова Змај” 
или позивањем на број 026/317-194.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 5914.09.2022. |  Број 1005 |   

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Цара Душана 103

тел. 026/4791-205

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије (извод 
из МК рођеник и уверење о држављанству), 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно – васпитни рад, обавезно 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. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства (део 
„Ново на сајту”), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Потпуном прија-
вом сматра се својеручно потписана пријава 
која садржи: попуњени пријавни формулар 
(Формулар за пријаву на конкурс), уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (може и оверен препис/фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених или 
оверен препис / фотокопија, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (кандидати 
за послове наставника, стручног сарадника 
или секретара Школе, осим приправника и 
других лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); доказ 
о неосуђиваности (уверење из МУП-а), доказ 
о знању српског језика/доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем ће остварива-
ти образовно-васпитни рад код Послодавца 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику/на српском 
језику и на језику на којем ће остваривати 
образовно-васпитни рад код Послодавца), 
уверење (потврда) високошколске установе 
да има образовање из члана 140 ЗОСОВ из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, 

од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије, пси-
хологије и методике или има положен струч-
ни испит или испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодо-
ва, али о томе мора да пружи одговарајући 
доказ. Потребно је да у пријави кандидати 
наведу и актуелни број фиксног или мобил-
ног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Пожељно је доставити и радну биографију. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Напомена: Документација се 
не враћа кандидатима који доставе пријаве. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на 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 лис-
те из става 6. овог члана и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Лекарско уверење доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Додат-
не информације путем телефона: 026/4791-
205, секретар школе. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”. Контакт теле-
фон: 026/4791-205.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове пропи-
сане чланом 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), то јест високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена – мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије 
(студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 

интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука – у ком случају је неоп-
ходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године), за наставника основне 
школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника или 
стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора установе – 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 Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за 
директора Школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горенаведених 
услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог 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, васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и нај¬мање 
десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оригинал или оверену фотокопију доказа о 
неосуђиваности коју издаје МУП (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о непостојању дискриминаторног 
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понашања (не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања; оверени препис 
или оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); 
доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује; доказ да против 
лица није подигнута оптужница нити се води 
кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора који 
издаје Основни суд у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); лекар-
ско уверење о испуњености психофизичких 
и здравствених способности за рад у школи 
са децом и ученицима оригиналу или ове-
реној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
преглед кретања у служби са биографским 
подацима и предлогом програма рада дирек-
тора школе; доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). 
Директор се бира на период од четири годи-
не. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са потребном документацијом о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лич-
но у затвореној коверти или препорученом 
поштом слати на адресу: Основна школа 
„Надежда Петровић” Улица 10. октобар број 
54, 11320 Велика Плана са назнаком” Кон-
курс за избор директора школе” или лич-
но доставити. Подаци који се прикупљају 
од кандидата биће искоришћени искључи-
во у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник 
РС” бр. 87/2018). Министар просвете врши 
избор директора и доноси решење о њего-
вом именовању у року од 30 дана од дана 
пријема документације из члана 123. став 
17. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). Конкурсна документација се 
не враћа. Додатне информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату Школе, 
радним данима од 8.00-14.00 часова, преко 
телефона 026/513-066.

ОШ „СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб.

тел. 026/663-999

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и чл. 122 ст. 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
да поседује одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, педагога или 
психолога школе стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарнестудије 
другог степена које комбинују целине и одго-

варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука са претходно 
завршеним студијама првог степена из нау-
чне, односно стручне области за за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затворау трајању од најма васпита-
ча и стручног сарадникање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних делапротив 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 
није осуђивано правноснажном пресудомза 
прекршај, привредни преступ или кривично 
дело у вршењу дужности у складу са одред-
бом Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, односно 
положен стручни испит; да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора школе. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има стечено на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 
године, или више образовање, за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година 
рада на пословима образовања и васпитања 
у установи након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс за дирек-
тора кандидат је у обавези да достави био-
графске податке, односно радну биографију 
са кретањем у служби, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу односно 
стручном испиту за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за директо-
ра, односно доказ о обуци (уколико кандидат 
поседује такав документ), оригинал потвр-
ду да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања 
или оверену фотокопију, оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије или ове-
рену фотокопију, оригинал извод из матич-
не књиге рођених или оверену фотокопију, 
доказ о знању српског језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику) или оверену фотокопију, оригинал 
лекарско уверење да има психичку, физич-

ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима или оверену фотокопију, доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривина 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 њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци) или оверену 
фотокопију, доказ да није осуђиван правнос-
нажно за привредни преступ у вршењу дуж-
ности или оверену фотокопију (не старије 
од 6 месеци), доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију, 
оригинал уверење привредног суда да није 
правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандида-
та – извештај просветног саветника (уколико 
је кандидат имао појединачни стручно-педа-
гошки надзор), оригинал или оверену фото-
копију, резултат стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања 
школе (овај доказ достављају само кандида-
ти који су раније вршили дужност директора 
установе), оригинал или оверену фотокопију. 
Сви наведени докази су саставни део пријаве 
на конкурс, морају бити оверени и не старији 
од 6 месеци. Доказ о знању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставвља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекло на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је 
да у року од 2 године од дана ступања на 
дужност положи испит за директора. Минис-
тар просвете, науке и технолошког развоја 
врши избор директора школе у року од 30 
дана од дана пријема документације, доноси 
решење о његовом именовању о чему школа 
обавештава лица која су се пријавила на кон-
курс. Кандидат попуњава пријемни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора и потребном 
документацијом доставља поштом или лично 
у секретаријату школе на наведеној адреси у 
затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора школе”, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

25254 Дероње, Светозара Милетића 25а
тел. 025/5872-311

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске 

националности, са 80% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2023.

УСЛОВИ: Кандидат з треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и члана 8 Правил-
ника о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту и то: а) да има одговарајуће обра-
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зовање, стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски и ромски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; е) да има савладан 
програм обуке за педагошког асистента.

ОСТАЛО: 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 педагошки асистент за децу и 
ученике ромске националности”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

25243 Дорослово 
Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 

ОУС и 113/17), кандидат треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) 
да има одговарајуће образовање – IV степен 
стручне спреме; 2) савладан програм обуке 
за педагошког саситента прописан од стра-
не Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, тј. завршен програм обуке 
за педагошког асистента (уводни модул), 
3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) 
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; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
биографију, попуњен пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs – оригинал или оверену фотокопија 
дипломе, оригинал или оверену фотокопију 
документа којим се доказује савладан про-
грам обука за педагошког асистента (увод-
ни модул), уверење из казнене евиденције 
МУП-а о некажњавању, доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у складу са чланом 141 став 7 Закона (да 
је стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положио испит из тог 
језика по програму високошколске установе) 
– доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви докази и који испуњавању услове 
за оглашено радно место, упућују се на про-
веру психофизичких способности кандида-
та за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресу у својим пријавама. Разго-
вор са кандидатима ће се обавити у просто-
ријама школе с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени на контакт 
телефон који су навели у својим пријавама. У 
складу са чланом 155 став 7 Закона, устано-
ва у поступку избора педагошког асистента 
прибавља мишљење надлежног органа једи-
нице локалне самоуправе. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат подноси пре закључивања угово-
ра о раду. Пријава са доказима о испуња-
вању услова за заснивање радног односа 
за наведено радно место, са биографијом, 
доставити на адресу школе. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”, коју издаје Нацио-
нална служба за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе, путем телефо-
на 025/5862-332.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
25284 Станишић, Његошева 12

тел. 025/830-111

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

директорке школе у првом мандату

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основма система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чланом 2 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022 и 6/2022). 1) професор раз-
редне наставе, 2) професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом, 3) профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипло-
мирани учитељ – мастер, 6) професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну 
школу. 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; и да кандидату није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. познавање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњеност услова под 1, 3, 4 и 5 су састав-
ни део пријаве на конкурс, доказ о испуње-
ности услова под 2 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и са одштампаном пријавом подно-
се и следећа документа: кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, уверење о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања издат 
од стране надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству, уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику под-
носи доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребним документи-
ма слати на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон 025/830-111.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

тел./факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Андрагошки асистент
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): да 
имају одговарајуће образовање (4 степен 
стручне спреме): да имају психичку, физич-
ку способност и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да нису осуђи-
вана 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 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; да су државља-
ни Републике Србије, да знају српски језик 
и језик на коме се одвија образовно-вас-
питни рад. Кандидати треба да приложе 
следеће документе: пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; био-
графију; диплому о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; лична карта (очитана или 
фотокопија); уверења да кандидати нису 
осуђивани за дела из члана 139 став 1 тачка 
3 закона о основама система образовања и 
васпитања; доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику потребан је доказ о 
положеном испиту из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе); 
лекарско уверење из члана 139 став 1 тачка 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља се пре закључења уго-
вора о раду (потребно је приложити ориги-
нале или оверене фотокопије докумената). 
Пријаве на конкурс се достављају поштом 
или лично на адресу ОШ „Небојша Јерко-
вић”, Небојше Јерковића 1, 22421 Буђановци 
са назнаком „Пријава на конкурс – андрагош-
ки асистент”. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Телефон 
за информације 022/447-214. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Наставник предметне наставе – 
енглески језик

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

40% радног времена (16 сати недељно) 

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021):  
да имају одговарајуће високо образовање:  
1) на студијама другог степена (мастер ака-

демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); (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 ове тачке 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. 
септембра 2005. године. Све у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). Да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђивана 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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; да су државља-
ни Републике Србије, да знају српски језик и 
језик на коме се одвија образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да приложе следеће 
документе: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; биографију; 
диплому о стеченом високом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; лична карта (очитана или 
фотокопија); уверења да кандидати нису 
осуђивани за дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 закона о основама система образовања 
и васпитања; доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику потребан је 
доказ о положеном испиту из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове); лекарско уверење из члана 139 став 
1 тачка 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидат прибавља 
пре закључења уговора о раду (потребно 
је приложити оригинале или оверене фото-
копије докумената). Пријаве на конкурс се 
достављају поштом или лично на адресу ОШ 
„Небојша Јерковић”, Небојше Јерковића 1, 
22421 Буђановци, са назнаком „Пријава на 
конкурс – енглески језик”. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Телефон за информације 022/447-214. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ”

Латвица, 31236 Дивљака
тел. 031/3899-690

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове
за рад у матичној школи у Латвици

УСЛОВИ: Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове треба 
да испуњава услове из члана 139, 140 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то; 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; из области економских 
наука, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10 септем-
бра 2005. године, да има психичку, физичку 
и здравстену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 
мађународним 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 као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштам-
пани образац пријавног формулара кан-
дидати достављају: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 2. потврду или уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци); 3. Уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију) 
4. извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену копију),  
5. кратку биографију. 6. доказ о знању српс-
ког језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима у Националну службу за запошља-
вање која ће извршити процену применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс поднети лично 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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или слати на адресу Основна школа „Језди-
мир Трипковић”, Латвица, 31236 Дивљака, 
са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
031/3899-690. Рок за подношење пријаве  
8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. У пријави обавез-
но навести контакт телефон.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Оглас објављен 31.08.2022. године, у публи-
кацији „ Послови”, исправља се у делу про-
цента радног времена за радно место педа-
гошког асистента, уместо 51,4%, треба да 
стоји 54,3% радног времена. У свему осталом 
конкурс остаје непромењен.

ВРАЊЕ

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Партизанска 12

тел. 017/400-835

Директор
на перод од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 став 1 и 2 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) за наставника, 
педагога или психолога за рад у гимназији 
стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника 
педагога или психолога за рад у гимназији. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Да кандидат има дозволу 
за рад (лиценцу) наставника, педагога или 
психолога; да испуњава услове за пријем 
у радни однос у установи за образовање и 
васпитање (члан 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и то: да има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; да се против њега не води кривични 
поступак и да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има обуку и положен испит за рад дирек-
тора школе – лиценцу за директора (канди-
дат који нема лиценцу за директора може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од 
дана ступања на дужност). 

ОСТАЛО: уз попуњени пријавни форму-
лар који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању (овера не старија од 6 (шест) 
месеци од дана објављивања конкурса), 
кандидати који су стекли образовање по 
прописима о високом образовању почев 
од 10.09.2005. године достављају оверену 
фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија; оверену фотокопију доказа о посе-
довању лиценце за рад, односно уверења о 
положеном стручном испиту за наставника 
или стручног сарадника (овера не старија 
од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са); потврду о радном искуству од најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија издата после расписивања кон-
курса); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном образцу 
са холограмом; потврду да се против њега 
не води кривични поступак, да није донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора за дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци 
– издаје надлежни суд); уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова о 
подацима из казнене евиденције за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци); доказ о непостојању дискрими-
наторног понашања – добија се од Поверени-
ка за родну равноправност РС (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
биографске податке са прегледом кретања у 
служби, адресом становања, бројем теле-
фона, адресом електронске поште; доказ о 
знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српс-
ког језика, доставља се у оригиналу или ове-
реној фотокопији, не старији од 6 месеци); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата уколико је надзор вршен 
(фотокопију извештаја просветног саветника 

оверену печатом школе у којој је вршен над-
зор); уколико се на конкурс пријави кандидат 
који је претходно обављао дужност директо-
ра установе, дужан је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора установе у 
оцени спољашњег вредновања (фотокопија 
извештаја оверена печатом школе у којој је 
вршен надзор); документ о савладаној обуци 
и/или положеном испиту за директора шко-
ле (оверена фотокопија документа не старија 
од 6 месеци), кандидат изабран за директора 
који нема положен испит за директора школе 
дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност; оквирни план рада 
за време мандата (није обавезно). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима подноси се пре закључења уговора о 
раду или доношења одговарајућег решења. 
Подаци који се прикупљају у поступку избор 
директора биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкретном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Службени гласник РС”, број 
87/18). Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Благовреме-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека 
тог рока предата пошти у облику препоруче-
не пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, или у 
неки други дан кад школа не ради, рок истиче 
истеком првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи 
радну биографију и све прилоге који се захте-
вају у конкурсу. Учесник конкурса може дока-
зе о испуњености услова за избор да достави 
после истека рока за достављање пријава на 
конкурс, али само ако учини вероватним да 
те доказе није могао да благовремено приба-
ви из оправданих разлога. Доказе о оправда-
ности разлога за пропуштање рока учесник 
конкурса је обавезан да достави заједно са 
накнадно поднетим доказима за избор. Нак-
надно достављање доказа за избор може се 
прихватити само ако их је школа примила пре 
него што је комисија почела да разматра кон-
курсни материјал. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за избор директора шко-
ле”. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на број телефо-
на: 017/400-835.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
992 од 22.06.2022. године, поништава се у 
целости.

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”
17542 Врањска Бања 

Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/7455-218

Професор српског језика
на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, најкасније до 

њеног повратка са боловања

УСЛОВИ: 1. одговарајућа школска спрема 
предвиђена Правилником о степену и врсти 
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образоваја 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, 4/2021, 17/2021, 18/2021 
и 1/2022), 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена 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-
вична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказе о испуњености услова из ста-
ва 1 тачка 1), 3) – 5) представљају саставни 
део пријаве на конкурс, док доказ из става 1 
тачка 2) прибавља се пре закључења угово-
ра 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. Сваки кандидат који учествује на кон-
курсу дужан је да достави: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; потписану пријаву на конкурс са 
кратком биографијом; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о неосуђиваности, извод из 
казнене евиденције који издаје МУП Србије 
(не старије од шест месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата које су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сма-
тра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Напомена: сви 
докази се прилажу у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија, коју именује директор школе. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима који 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандида-
тима 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 кон-
курсом, као ни пријаве оних кандидата који 

не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључи-
во у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник 
РС”, број 87/18). Пријаве на конкурс достави-
ти на адресу: ОШ „Предраг Девеџић”, Краља 
Петра I Ослободиоца број 44, 17542 Врањска 
Бања, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, са назна-
ком „За конкурс”. За додатне информације се 
можете обратити школи на број телефона: 
017/7455-218. Рок за пријављивање 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разма-
трање.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4 
тел. 013/834-581, 834-967

Спремачица
на одређено време до краја  

школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање, основно образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад у школи; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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; 4. да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидати прилажу: формулар за пријаву на 
конкурс (преузима се са сајта Министарства), 
доказ о одговарајућем образовању, доказ да 
није кажњаван (за дела из тачке 3 из поли-
ције, не старије од 2 месеца), уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, фотокопију личне карте (или одштампа-
ну, ако је чипована). Доказ из тачке 1, 3 и 4 
подносе кандидати, док доказ из тачке 2 кон-
курса подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сва приложена 
документа морају бити оригинална или ове-
рене фотокопије код нотара. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати путем поште на горе наведену 
адресу.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена 

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба: 1. да имају одго-
варајуће образовање из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основ-

ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. Психолог: 
(1) професор психологије; (2) дипломирани 
психолог; (3) дипломирани школски психо-
лог – педагог; (4) дипломирани психолог, 
смер школско-клинички; (5) дипломирани 
психолог – мастер; (6) мастер психолог. 2. 
Да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 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 родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање. 4. да имају држављанство Републике 
Србије. 5. да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријаву кандидати прилажу: формулар за 
пријаву на конкурс (скида се са сајта Минис-
тарства), биографију – ЦВ, доказ о одгова-
рајућем образовању, доказ да нису кажња-
вани (за дела из тачке 3 из полиције, не 
старије од 2 месеца), уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци, доказ о знању српског језика (диплома 
средње школе), уколико одговарајуће обра-
зовање није било на српском извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопију личне карте 
(или одштампану, ако је чипована). Доказ 
из тачке 1, 3–5 подносе сви кандидати, док 
доказ из тачке 2 конкурса подноси само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сва приложена документа морају бити 
оригинална или оверене фотокопије код 
нотара. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати путем 
поште на горе наведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: прописани чланом 139 и чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020, 129 / 2021), односно 1. лице 
које је стекло одговарајуће образовање: 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 уз које кандидат мора да 
има претходно завршене студије првог сте-
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пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. дозвола за рад, односно 
положен испит за наставника или стручног 
сарадника; 3. обука или положен испит за 
директора установе: изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност; 4. најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и учени-
цима; 6. да лице није осуђивано правоснаж-
ном судском пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела против примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добра 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7. држављанство 
Републике Србије; 8. знање српског језика: 
кандидат, наставник разредне наставе, мора 
имати одговарајуће образовање на српском 
језику или имати положен испит из српског 
језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе; кандидат 
наставник или стручни сарадник мора имати 
стечено средње, више или високо образо-
вање на српском језику или имати положен 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандида-
ти прилажу: испуњен образац формулара 
за пријаву на конкурс, преузет са страни-
це сајта Министарства просвете www.mpn.
gov.rs; диплому о стеченој стручној спреми; 
кандидати који су стекли образовање по 
прописима о високом образовању почев од 
10.09.2005. године подносе оверену фотоко-
пију дипломе и основних и мастер студија; 
уверење о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; потврду да кандидат има 
најмање осам година радног искуства на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања: потврда 
садржи податак о радном стажу и пословима 
које је лице обављало и издаје је установа 
у којој кандидат ради; ако кандидат није у 
радном односу, потврду издаје установа у 
којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања; уверење о 
држављанству; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здарвственој способности за 
рад са децом и ученицима – изабрани канди-
дат доставља приликом закључења уговора 
о раду; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага; уверење издато 
од надлежне полицијске управе о казненој 
евиденцији за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење Привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; извод из матичне 
књиге рођених; доказ / уверење о савладаној 

обуци или положеном испиту за директора 
школе (пријава која не садржи ово уверење 
или доказ неће се сматрати непотпуном, а 
уколико кандидат буде изабран биће у оба-
вези да у законском року положи испит за 
директора школе); доказ да кандидат зна 
српски језик уколико образовање није завр-
шио на српском језику (потврда одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит 
из српског језика); уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања – доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора, односно потврду надлежне 
школске управе да у току његовог манда-
та није вршен стручно педагошки надзор, 
уколико исту не поседује; биографија, са 
кратким прегледом кретања у служби, и 
прегледом програма рада школе. Комплет-
на документација подноси се у 2 примерка 
у оригиналу или у овереним фотокопијама 
које је оверио јавни бележник. Сва захтевана 
уверења не смеју бити старија од 6 месеци у 
тренутку подношења. Рок за пријаву на кон-
курс износи 15 дана од дана од објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Школа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. Ближа оба-
вештења могу се добити у школи, на број 
телефона: 013/839-832, 013/837-307 

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину, односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа, 
било ког смера; завршен програм обуке за 
педагошког асистента – 9 модула у трајању 
од 196 часова (36 ЕСПБ). Остали услови: 
Кандидат уз молбу прилаже: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању и језику на коме 
су се школовали; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
не старије од 6 месеци; оверену фотокопију 
сертификата о завршеном програму обуке за 
педагошке асистенте; уверење о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривична 
дела за која 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 родосквљење, 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 санкцију и да за њега 
није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве доставити на адресу: Основ-
на школа „9. српска бригада” Кнеза Милоша 

11, 19370 Бољевац са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Чистачица
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чл. 24 Зако-
на о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да имају одгова-
рајуће образовање. Кандидат за радно место 
чистачице мора да има одговарајуће обра-
зовање завршену основну школу, I степен 
стручне спреме, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминиторно 
понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно образовни рад. Доказе 
о испуњености услова из тач. 4 уз пријаву, 
кандидати треба да дставе оверене препи-
се и то: Оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, I степен стручне 
спреме, уверење – потврду о неосуђиваности 
(да није старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (да није старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
кандидат пре закључења уговора о раду, а 
доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад се дос-
тавља уз пријаву у случају да је одговарајуће 
образовање стечено ван територије Републи-
ке Србије. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом у Националну 
службу за запошљавање у Зајечару. 

Стручни сарадник за јавне набавке
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чл. 24 Зако-
на о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да имају одгова-
рајуће образовање. Врста и степен стручне 
спреме – на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
VI степен стручне спреме, економија или 
право или стечено високо образовање из 
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правне научне области на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије 
– мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), 
односно високо образовање које је законом 
изједначено са академским називом мастер 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или службеник за јавне 
набавке са високим образовањем на сту-
дијама другог степена (дипломске академ-
ске студије – мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно високо образовање које 
је законом изједначено са академским нази-
вом мастер на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; VII степен стру-
чне спреме, права. Додатна знања / испи-
ти: положен испит за службеника за јавне 
набавке до ступања на снагу Законом о 
јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 91/2019), познавање рада на рачунару 
за лица са завршеним основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, и на студијама 
у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; VI степен стручне спре-
ме, економија или право-положен испит 
за службеника за јавне набавке – уколико 
нема положен испит за службеника обаве-
зан је да га положи у складу са Законом о 
јавним набавкама („Службени гласник РС, 
бр. 91/2019), познавање рада на рачунару 
за лица са стеченим високим образовањем 
из правне научне области на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије 
– мастер, специјалистичке академске сту-

дије специјалистичке струковне студије) 
односно високо образовање које је законом 
изједначено са академским називом мастер, 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или службеник за јавне 
набавке са високим образовањем на сту-
дијама другог степена (дипломске академ-
ске студије – мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно високо образовање које је 
законом изједначено са академским називом 
мастер на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, VII степен стручне 
спреме, права да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања 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 дискрими-
ниторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик 
на којем остварује васпитно образовни 
рад, познавање рада на рачунару. Доказе 
о испуњености услова из тач. 4 уз пријаву, 
кандидати треба да доставе оверене пре-
писе и то: диплому о завршним основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање 

почев од 10. септембра 2005. године, и на 
студијама у трајању до три године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године – VI сте-
пен стручне спреме економије или права, 
диплому о положеном испиту за слжбеника 
за јавне набавке („Службени гласник РС”, 
број 91/2019) и познавање рада на рачуна-
ру, диплому о стеченом високом образовању 
из правне нучне области на студијама дру-
гог степена – VII степн стручне спреме, уве-
рење – потврду о неосуђиваности (да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља канди-
дат пре закључења уговора о раду, а доказ 
да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад се доставља 
уз пријаву у случају да је одговарајуће обра-
зовање стечено ван територије Републике 
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом у Националну 
службу за запошљавање у Зајечару. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Уз пријавни форму-
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 у дневном листу 
„Послови”, лично или на горе наведену адре-
су. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем од стране директора 
Установе.

www.nsz.gov.rs



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
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

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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