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Администрација и управа

Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 
и 67/21), Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија – Управа за трезор, 
Београд, Поп Лукина 7-9. 

II Радна места која се попуњавају:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Радно место за девизно 
пословање

Група за девизно пословање, Одељење 
за управљање средствима Републике, 
финансијско планирање и управљање 

ликвидношћу, Сектор за извршење 
буџета, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове девизног 
платног промета; учествује у обезбеђивању 
документације за отварање и укидање девиз-
них наменских рачуна Републике и корисника 
буџетских средстава у Народној банци Србије 
и пословним банкама; сарађује са корисницима 
буџетских средстава ради прикупљања доку-
ментације у вези са припремом предлога закљу-
чака Владе о овлашћеним лицима за повлачење 
и располагање средствима кредита и зајмова, 
као и измене истих; по захтеву корисника сред-
става са наменских девизних рачуна, одобрава 
налоге за конверзију кроз апликацију за деви-
зно пословање; израђује извештаје о стању на 
девизним рачунима; учествује у изради закон-
ских и подзаконских аката везаних за девизно 
пословање; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука 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 године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
најмање 5 година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

2) Софтверски инжењер
Одсек за апликативни развој, Одељење 
за пројектовање и апликативни развој, 
Сектор за информационе технологије, 

звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Дизајнира, конфигурише, 
развија и кодира софтверске програме и 
апликације; учествује у раду пројектно-про-
грамерских тимова; користи савремене мето-
де пројектовања и моделирања апликативног 
софтвера; учествује у креирању и имплемен-
тацији система заштите и криптовања подата-
ка, као и на систему дигиталног потписивања 
порука; анализира квалитет података у база-
ма података и тестира програмска решења 
као подршку пословним процесима; израђује 
програмску и корисничку документацију и 
имплементира програмска решења; прима 
и процесира захтеве за промену апликати-
вног софтвера; прати и анализира животни 
циклус програмских решења и врши њихову 
модификацију ради побољшања перформан-
си решења или на захтев корисника; обавља 
и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 5 година радног искуства у 
струци; као и компетенције потребне за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

3) Радно место за праћење 
кадровских евиденција

Група за стручно-администрaтивну 
подршку комисијама,  

Сектор за људске ресурсе,  
звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља стручно-оперативне 
послове у вођењу и праћењу кадровских 
евиденција; води евиденцију персоналних 
и других евиденција из делокруга рада Гру-
пе; израђује извештаје, информације и друге 
прегледе који произилазе из делокруга рада 
Групе; израђује месечне извештаје у вези са 
структуром и бројем државних службеника и 
намештеника за Централну кадровску еви-
денцију и потребе других органа; прати еви-
денцију расписаних и окончаних конкурсних 
поступака; учествује у припреми прописа из 
делокруга рада Групе, обавља и друге посло-
ве по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 1 година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

4) Аналитичар пословних процеса
Група за пословне процесе,  

Одељење за пословне процесе и 
електронско пословање,  

Сектор за управљање процесима 
система јавних финансија,  

звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема и израђује посеб-
не инструкције за потребе Сектора и других 
организационих јединица Управе; учествује 
у припреми упутстава, пројектних захтева, 
методологија и процедура; врши анализу 
исплативости примене и продукционе екс-
полоатације пројеката; учествује у изради 
директива из делокруга рада Групе; сарађује 
са другим организационим јединицама Упра-
ве у тестирању и увођењу нових програмских 
система, као и праћењу њихове примене; 
сарађује са унутрашњим јединицама Сектора, 
као и другим релевантним субјектима у вези 
послова који су међусобно повезани; обавља 
и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци; као и компетенције потребне за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

5) Радно место за подршку 
пословима интерне ревизије

Одсек за интерну ревизију,  
млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми основа 
за израду аката у области ревизије; прикупља 
и обрађује податке потребне за израду анали-
за, извештаја и информација у вези обавље-
них ревизија; врши копирање ревизорских 
доказа, норматине регулативе и друге потреб-
не документације за стални и текући досије; 
учествује у формирању ревизорског досијеа; 
сарађује са ужим унутрашњим јединицама, 
органима, организацијама и институцијама 
јавне управе, ради прикупљања или разме-
не информација; обавља припрему и ажу-
рирање базе података за потребе припреме 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке или из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 1 
година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, 
као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.
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У ФИЛИЈАЛИ СТАРИ ГРАД

6) Радно место за послове  
платних услуга

Одељење за јавна плаћања,  
звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 
обавља оверу примљених налога, води књи-
гу аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оства-
ривање права на финансијске подстицаје и 
издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне докумен-
тације, решава спорне случајеве код уочених 
недостатака у свим фазама рада на припреми 
података и по потреби решава рекламације; 
обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија; 
најмање 2 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11.

У ФИЛИЈАЛИ НОВИ БЕОГРАД

7) Радно место за вођење  
и контролу буџетских евиденција

Одељење за јавна плаћања  
и фискалну статистику,  

звање референт
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем и контролу 
исправности документације и прописаних 
буџетских евиденција; врши повраћај јав-
них прихода по захтеву надлежних органа; 
обавља пријем и контролу поднете доку-
ментације за упис, промену и брисање из 
регистра; обавља пријем и контролу поднете 
документације за отварање, промену и уки-
дање подрачуна корисника јавних средста-
ва; издаје потврде о отвореном подрачуну, 
стању на подрачуну, кумулативном промету 
и дневном стању за кориснике јавних сред-
става, укидању подрачуна и друге потврде 
на захтев корисника; обавља наплату тари-
фе при гашењу подрачуна корисника јавних 
средстава, доставља податке у вези са непре-
познатом наплаћеном тарифом и опомене о 
ненаплаћеној тарифи корисницима јавних 
средстава; прима захтеве за отварање и 
гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар 
запослених; обавља и друге послове по нало-
гу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гим-
назија, најмање 2 године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; као 
и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Нови Београд, Тошин бунар 159.

8) Радно место за послове  
платних услуга

експозитура Стара Пазова,  
звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 
обавља оверу примљених налога, води књи-
гу аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оства-
ривање права на финансијске подстицаје и 
издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне докумен-
тације, решава спорне случајеве код уочених 
недостатака у свим фазама рада на припреми 
података и по потреби решава рекламације; 
обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Стара Пазова, Светосавска 1.

У ФИЛИЈАЛИ ВОЖДОВАЦ

9) Радно место за послове  
платних услуга

Одељење за јавна плаћања  
и фискалну статистику,  

звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 
обавља оверу примљених налога, води књи-
гу аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оства-
ривање права на финансијске подстицаје и 
издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне докумен-
тације, решава спорне случајеве код уочених 
недостатака у свим фазама рада на припреми 
података и по потреби решава рекламације; 
обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Вождовац, Устаничка 130.

У ФИЛИЈАЛИ ЗАЈЕЧАР

10) Радно место за организацију 
послова буџетских евиденција

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се одно-
се на уплату, распоред и повраћај јавних 
прихода и примања; организује послове на 
вођењу регистара; обавља рачунску, логич-
ку и упоредну контролу података у статистич-
ким извештајима и отклања уочене пропусте; 
сарађује са корисницима јавних средстава у 
вези са ажурирњем, контролом података у 
регистрима због израде Списка корисника јав-
них средстава; прима, обрађује и контролише 
образац П/Р локалних самоуоправа и поступа 
по рекламацијама банака за исправку греша-
ка у платном промету приликом уплате јав-
них прихода; контролише послове девизних 
плаћања; доставља опомене о ненаплаћеној 
тарифи корисницима јавних средстава; дос-
тавља податке о корисницима јавних средстава 
на захтев надлежних органа и трећих лица и 
обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање 5 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит; као и компетенције потребне за рад на 
радном месту.

Место рада: Зајечар, Драгослава Срејовића 4.

11) Радно место за послове  
платних услуга

експозитура Доњи Милановац,  
звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 
обавља оверу примљених налога, води књи-
гу аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оства-
ривање права на финансијске подстицаје и 
издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне докумен-
тације, решава спорне случајеве код уочених 
недостатака у свим фазама рада на припреми 
података и по потреби решава рекламације; 
обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
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положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Доњи Милановац, Краља Пет- 
ра 73.

У ФИЛИЈАЛИ КРАЉЕВО

12) Директор филијале, звање  
виши саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира, 
усмерава, координира, даје стручна упутства и 
тумачења прописа, надзире рад запослених у 
филијали; прати, контролише и одговара за 
законитост рада филијале; остварује сарадњу 
са локалним самоуправама, локалним трезори-
ма, корисницима јавних средстава, учествује 
и заједнички одлучује у решавању спорних 
питања из делокруга рада филијала са пред-
ставницима државних органа, организација 
и фондова; стара се о спровођењу законских 
и подзаконских аката из области буџетског 
система, платног промета, мера из области 
директних подстицаја за пољопривредна газ-
динства; организује, координира и контролише 
рад регистара који се воде у управи; потписује 
сва управна акта која спадају у надлежност 
филијале као и налоге из тог делокруга; сас-
тавља записнике о провери прописа и предла-
же покретање поступака у случајевима повре-
де прописаних правила из процедура од стране 
државних службеника, а односе се на делокруг 
филијале; контролише поштовање кодекса 
понашања државних службеника и прописа у 
вези са сукобом интереса државних службе-
ника; доноси решења о именовању комисија 
које су прописане процедурама за извршавање 
појединих послова из делокруга рада филијала 
и обавља друге послове по налогу директора 
управе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 7 година радног искуства у 
струци; као и компетенције потребне за рад 
на радном месту.

Место рада: Краљево, Цара Душана 41.

У ФИЛИЈАЛИ НИШ

13) Радно место за послове  
платних услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 

обавља оверу примљених налога, води књигу 
аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оствари-
вање права на финансијске подстицаје и издаје 
потврде о упису и статусу у регистру; обавља 
унос података са изворне документације, реша-
ва спорне случајеве код уочених недостатака у 
свим фазама рада на припреми података и по 
потреби решава рекламације; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Ниш, Милојка Лешјанина 19.

14) Радно место за послове 
буџетских евиденција и фискалне 

статистике
експозитура Алексинац, звање сарадник

1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упут-
ства о уплати, распореду јавних прихода и при-
мања; врши повраћај јавних прихода по захтеву 
надлежних органа и поступа по рекламацијама 
банака за исправку грешака у платном промету 
приликом уплате јавних прихода; обавља кон-
тролу поднете документације за упис, промену 
и брисање из регистра и поднете документације 
за отварање, промену и укидање подрачуна 
корисника јавних средстава; обавља рачунску 
и логичку контролу података из образаца П/Р 
локалних самоуправа и отклања уочене про-
пусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Тре-
зор са јединицама локалне власти и филијала 
Републичког фонда за здравствено осигурање; 
издаје налоге за ванредна пражњења рачу-
на за уплату јавних прихода у корист рачуна 
Републике, јединица локалних власти и орга-
низација за обавезно социјално осигурање, по 
захтеву надлежних органа; доставља подат-
ке о апропријацијама локалних самоуправа за 
потребе принудне наплате и обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; као и компетенције потребне за 
рад на радном месту.

Место рада: Алексинац, Момчила Поповића 
45.

У ФИЛИЈАЛИ НОВИ ПАЗАР

15) Директор филијале, звање  
виши саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира, 
усмерава, координира, даје стручна упутства и 
тумачења прописа, надзире рад запослених у 
филијали; прати, контролише и одговара за 
законитост рада филијале; остварује сарадњу 
са локалним самоуправама, локалним трезори-
ма, корисницима јавних средстава, учествује 
и заједнички одлучује у решавању спорних 
питања из делокруга рада филијала са пред-
ставницима државних органа, организација 
и фондова; стара се о спровођењу законских 

и подзаконских аката из области буџетског 
система, платног промета, мера из области 
директних подстицаја за пољопривредна газ-
динства; организује, координира и контролише 
рад регистара који се воде у управи; потписује 
сва управна акта која спадају у надлежност 
филијале као и налоге из тог делокруга; сас-
тавља записнике о провери прописа и предла-
же покретање поступака у случајевима повре-
де прописаних правила из процедура од стране 
државних службеника, а односе се на делокруг 
филијале; контролише поштовање кодекса 
понашања државних службеника и прописа у 
вези са сукобом интереса државних службе-
ника; доноси решења о именовању комисија 
које су прописане процедурама за извршавање 
појединих послова из делокруга рада филијала 
и обавља друге послове по налогу директора 
управе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука 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 године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 
година радног искуства у струци; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб.

У ФИЛИЈАЛИ ПИРОТ

16) Радно место за контролу 
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне посло-
ве везане за примену система рачуна и пра-
ти податке о извршеном платном промету; 
обавља контролу безготовинских налога које 
су испоставили корисници јавних средстава; 
учествује у изради нацрта решења и учествује 
у предлагању решења за отклањање неправил-
ности и незаконитости које су утврђене кон-
тролом у интерном поступку; обавља послове 
девизних плаћања; обавља послове обраде 
личних примања за кориснике јавних средста-
ва; обавља пријем и обраду захтева за упис, 
обнову регистрације и промену података у 
регистру, брисање из регистра у прописаним 
случајевима, као и пријем и обраду захтева за 
остваривање права на финансијске подстицаје; 
обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука 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 године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 1 
година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима; 
као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Пирот, Српских владара 87.
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У ФИЛИЈАЛИ ПРИЈЕПОЉЕ

17) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за 
примену система рачуна и прати податке о 
извршеном платном промету; координира 
послове на прикупљању података из области 
регистра и обраде личних примања за корис-
нике јавних средстава; врши контролу безго-
товинских налога које су испоставили корис-
ници јавних средстава; врши послове девизних 
плаћања; спроводи поступак за исправке гре-
шака у платном промету; врши контролу прије-
ма и обраде захтева за упис у регистре, као и 
пријем и обраду захтева за остваривање права 
на субвенције и друге финансијске подстицаје; 
издаје решења и потврде из регистра; контро-
лише наплату тарифе за регистрацију менице 
и реализацију менице кроз платни промет; 
обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука 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 године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци, као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Пријепоље, Санџачких брига- 
да 47.

18) Радно место за послове  
платних услуга

експозитура Нова Варош,  
звање референт

1 извршилац

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

Место рада: Нова Варош, Карађорђева 59.

У ФИЛИЈАЛИ ПРОКУПЉЕ

19) Радно место за послове  
платних услуга

експозитура Куршумлија,  
звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 
обавља оверу примљених налога, води књигу 
аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оствари-
вање права на финансијске подстицаје и издаје 
потврде о упису и статусу у регистру; обавља 
унос података са изворне документације, реша-
ва спорне случајеве код уочених недостатака у 
свим фазама рада на припреми података и по 
потреби решава рекламације; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Куршумлија, Палих бораца 25.

У ФИЛИЈАЛИ ЗРЕЊАНИН

20) Радно место за послове  
платних услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 
обавља оверу примљених налога, води књигу 
аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оствари-
вање права на финансијске подстицаје и издаје 
потврде о упису и статусу у регистру; обавља 
унос података са изворне документације, реша-
ва спорне случајеве код уочених недостатака у 
свим фазама рада на припреми података и по 
потреби решава рекламације; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин, Трг др Зорана Ђин- 
ђића 4.

У ФИЛИЈАЛИ СУБОТИЦА

21) Радно место за послове  
платних услуга

експозитура Кањижа, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;врши 
пријем и контролу готовинских налога, прима 
уплате у готовини, чековима и платним кар-
тицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену 
новца, врши прераду новчаница и контролише 
стање готовине исказане у обрачуну дневне 
благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књи-
жења; обавља пријем, контролу (формална и 
рачунска) и обраду налога за коришћење сред-
става са рачуна корисника јавних средстава; 
обавља оверу примљених налога, води књи-
гу аманета и друге потребне евиденције;врши 
пријем и обраду захтева за упис, обнову или 
брисање из регистра, као и захтева за оства-
ривање права на финансијске подстицаје и 
издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне докумен-
тације, решава спорне случајеве код уочених 
недостатака у свим фазама рада на припреми 
података и по потреби решава рекламације; 
обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Кањижа, Главни трг 4.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се:

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста (писано), 
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру), 
• пословна комуникацијa – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост”, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тес-
тирања компетенције – Дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурсна комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере, 
односно Конкурсна комисија може одлучити 
да се кандидату ипак изврши провера наве-
дене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.
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Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За раднo местo под редним бројем 1:
-Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитични послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано). 
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из делокру-
га радног места (Закон о девизном пословању) 
– провераваће се путем симулације (писано).

За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови (информациона 
безбедност) – провераваће се путем симула-
ције (писано). 
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (енглески језик Б1) – провераваће се 
писано путем теста.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о знању страног језика на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

За раднo местo под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обраду података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано). 
Посебна функционална компетенција послови 
управљања људским ресурсима (Области упра-
вљања људским ресурсима: анализа посла, 
кадровско планирање, регрутација, селекција, 
увођење у посао, стручно усавршавање, развој 
и инструменте развоја, оцењивање, награђи-
вање, управљање каријером; радно-правни 
односи у државним органима) – провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о општем управном 
поступку; Уредба о разврставању радних мес-
та и мерилима за опис радних места државних 

службеника; Уредба о начелима за унутрашње 
уређење и систематизацију радних места у 
министарствима, посебним организацијама и 
службама Владе) – провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обраду података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано). 
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи, акти и процеду-
ре из делокруга радног места (Закон о платним 
услугама) – провераваће се путем симулације 
(писано).

За раднo местo под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи, акти и проце-
дуре из делокруга радног места (Правилник о 
заједничким критеријумима за организовање 
и стандардима и методолошким упутствима за 
поступање и извештавање интерне ревизије у 
јавном сектору) – провераваће се путем симу-
лације (писано).

За радна места под редним бројем 6, 8, 9, 
11, 13, 18, 19, 20, 21:
Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (канцеларијско 
пословање) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о платним услугама; Уред-
ба о јединственој тарифи по којој се наплаћују 
накнаде за услуге које врши Управа за трезор; 
Правилник о условима и начину вођења рачу-
на за уплату јавних прихода и распоред сред-
става са тих рачуна; Правилник о начину при-
преме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, 
корисника средстава организација за обавез-
но социјално осигурање и буџетских фондова; 
Правилник о Плану подрачуна консолидованог 
рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину 
и поступку обављања платног промета у оквиру 
консолидованог рачуна трезора) – провераваће 
се путем симулације (писано).

За раднo местo под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (канцеларијско 
пословање) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 

Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма; Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор; Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна; Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова; Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора; Правилник о сис-
тему извршења буџета Републике Србије; Пра-
вилник о начину и поступку обављања платног 
промета у оквиру консолидованог рачуна 
трезора) – провераваће се путем симулације 
(писано).

За раднo местo под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма; Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор; Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна; Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова; Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора; Правилник о сис-
тему извршења буџета Републике Србије; Пра-
вилник о начину и поступку обављања платног 
промета у оквиру консолидованог рачуна 
трезора) – провераваће се путем симулације 
(писано).

За радно место под редним бројем 14:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма; Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор; Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна; Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова; Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора; Правилник о сис-
тему извршења буџета Републике Србије; Пра-
вилник о начину и поступку обављања платног 
промета у оквиру консолидованог рачуна 
трезора) – провераваће се путем симулације 
(писано).
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За радна места под редним бројем 12  
и 15:
Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (основе управљања 
људским ресурсима) – провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма; Закон о општем управном поступку; Уред-
ба о јединственој тарифи по којој се наплаћују 
накнаде за услуге које врши Управа за трезор; 
Правилник о условима и начину вођења рачу-
на за уплату јавних прихода и распоред сред-
става са тих рачуна; Правилник о начину при-
преме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, 
корисника средстава организација за обавез-
но социјално осигурање и буџетских фондова; 
Правилник о Плану подрачуна консолидованог 
рачуна трезора; Правилник о систему извр-
шења буџета Републике Србије; Правилник о 
начину и поступку обављања платног промета у 
оквиру консолидованог рачуна трезора) – про-
вераваће се путем симулације (писано).

За раднo местo под редним бројем 16:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма; Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор; Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна; Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова; Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора; Правилник о 
систему извршења буџета Републике Србије; 
Правилник о начину и поступку обављања 
платног промета у оквиру консолидованог 
рачуна трезора) – провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 17:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма; Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор; Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна; Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова; Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора; Правилник о 
систему извршења буџета Републике Србије; 
Правилник о начину и поступку обављања 
платног промета у оквиру консолидованог 
рачуна трезора) – провераваће се путем симу-
лације (писано).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Министар-
ства финансија – Управа за трезор, у делу Кон-
курси https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

V Провера понашајних компетенција за 
радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорака понашања и интер-
вјуа базираног на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за 
радна места под редним бројем 12 и 
15: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност, 
интегритет и управљање људским ресурсима) 
– провераваће се путем психометријских тес-
това, узорака понашања и интервјуа базираног 
на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на – провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство 
финансија – Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање 
обавештења: Марија Радисављевић, тел. 
011/2927-579, Катарина Грујичић, тел. 011/2927-
602 и Татјана Шућур, тел. 011/2927-574, 
од 10.00 до 13.00 часова.

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

X Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства финансија – Управа за трезор 
или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства финансија – Управа за трезор. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 

пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

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

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао).

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

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

XIII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од (5) пет рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

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

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

Напомена: Више о радном искуству и потвр-
ди од послодавца коју је потребно поднети у 
оквиру конкурсне документације за рад у орга-
нима државе управе погледајте Мапу изборног 
поступка у делу Кутак на адреси https://kutak.
suk.gov.rs/vodic-za-kandidate у одељку Предаја 
докумената.

XIV Врста радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе у року од 
6 месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 10. октобра 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министар-
ства финансија – Управа за трезор, Поп Лукина 
7-9, Београд. Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним о рганима / уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао руководилац Управе за трезор.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.trezor.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa финансија – Управа за трезор, на 
интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у гра-
матичком мушком роду подразумевају природ-
ни мушки и женски род лица на које се односе.

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО 
СПОЉНИХ ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА И ПРИЈЕМ 
ПРИПРАВНИКА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство спољних послова, Београд, Кнеза 
Милоша 24-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за аутоматизацију 
политичке архиве из надлежности 

Генералног секретаријата,  
у звању саветник

у Политичком архиву, у Одељењу за 
административне и архивске послове,  

у Генералном секретаријату
1 извршилац

Опис послова: пројектује информациони сис-
тем Политичке архиве и базу података непу-
бликованих докумената; одржава постојећи 
систем и даје предлоге за модернизацију истог; 
пројектује информациони систем за пријем 
докумената без степена поверљивости између 
Министарства и ДКП; ажурира базе података 
других архива Министарства; израђује плано-
ве, пројекте и елаборате; усклађује постојеће 
софтверске апликације са законским и другим 
прописима из домена архивистике; израђује 
шифарнике за потребе тезауруса и инвентара; 
обавља и друге послове и задатке које му одре-
ди шеф Политичког архива.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 
3 године радног искуства у сруци; положен 
државни стручни испит; потребне компетенције 
за обављање послова радног места одређене у 
Обрасцу компетенција.

Место рада: Београд.

2. Радно место за рад са 
истраживачима из надлежности 

Генералног секретаријата,  
у звању млађи саветник

у Дипломатском архиву, у Одељењу за 
административне и архивске послове,  

у Генералном секретаријату
1 извршилац

Опис послова: припрема стручне информације 
научним радницима и другим истраживачима у 
вези са захтевима за истраживање у Дипломат-
ском архиву; учествује у прикупљању, чувању, 
коришћењу и припреми за публиковање спољ-

Посао се не чека, посао се тражи
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нополитичких докумената; учествује у селекцији 
примарних и секундарних докумената трајне 
вредности; израђује и организује израду инфор-
мативних средстава о преузетим фондовима и 
збиркама; учествује у изради пописа, извештаја 
и зборника и грађе; учествује у изради пројекта 
аутоматизације Дипломатског архива; обавља 
и друге послове и задатке које му одреди шеф 
Дипломатског архива.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 1 
годину радног искуства у струци или најмање 
5 година радног стажа у државним органима; 
положен државни стручни испит; потребне ком-
петенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција. 

Место рада: Београд.

3. Радно место за оперативне 
послове обраде, заштите и преноса 

информација из надлежности 
Генералног секретаријата,  

у звању млађи саветник
на одређено време у својству 

приправника, у Одсеку за пренос 
информација и телефонију, у Одељењу 
за информатику и телекомуникације,  

у Генералном секретаријату
1 извршилац

Опис послова: учествује у праћењу обра-
де, заштите и преноса информација између 
МСП и ДКП; учествује у надзору над процесом 
крипто-обраде и преноса информација Одсека 
и преузима потербне мере за повећање опера-
тивне ефикасности; реализује дневне опера-
тивне планове рада; прати спровођење норма-
тивних аката и мера које се односе на живот и 
рад људи у Одсеку, укључујући и безбедносне, 
противпожарне и мере заштете на раду и за 
правилну експлоатацију система у технолош-
ком процесу, исправно спровођење свих про-
цедура и техничких и оперативних упутстава; 
учествује у изради планова, извештаја и проје-
ката; обавља и друге послове које му одреди 
шеф Одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области рачунарских, организационих или 
саобраћајних наука или из стручне области 
електротехничко и рачунарско инжењерство 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; најмање 1 годину радног 
истуства у струци или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима; положен државни 
стручни испит; положен испит из криптозашти-
те; потребне компетенције за обављање послова 
радног места одређене у Обрасцу компетенција.

Место рада: Београд.

4. Радно место за административне 
послове из надлежности Генералног 

секретаријата, у звању референт
у Одељењу за имовинско-правне 

послове, у Генералном секретаријату
1 извршилац

Опис послова: израђује дописе, забелешке и 
писма; води регистре и евиденције; израђује 
програме обавеза начелника Одељења, води 
евиденцију и прати њихово извршавање; 
обавља све организационо-техничке и прото-
коларне послове у вези са активношћу и радом 
начелника Одељења; обавља администра-
тивне послове у вези са службеним путовањи-
ма и врши обрачун средстава репрезентације; 
врши послове уношења и обраде података на 
рачунару; даје телефонске везе, прима и пре-
носи телефонске поруке и даје обавештења; 
обавља и друге послове и задатке које му 
одреди начелник Одељења. 

Услови: завршена средња школа; најмање 
2 годинe радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; потребне компетенције 
за обављање послова радног места одређене у 
Обрасцу компетенција.

Место рада: Београд.

5. Радно место контролора система 
из надлежности Генералног 

секретаријата, у звању референт
у Одсеку за заштиту информација,  

у Одељењу за информатику  
и телекомуникације,  

у Генералном секретаријату
1 извршилац

Опис послова: обавља стручно-оперативне 
задатке и послове управљања, надзора и кон-
троле у технолошком процесу криптозаштите, 
преноса, информатичке обраде и дистрибу-
ције информација; проверава функционалну 
спремност компонената система; обавља про-
цедуре тестирања хардверских и софтвер-
ских ресурса; припрема системе за опера-
тивни рад и прати њихов рад; прати примену 
прописа из делокруга послова за које је заду-
жен, нормативних аката и мера које се одно-
се на живот и рад људи у смени, укључујући 
безбедносне, противпожарне и мере заштите 
на раду и врши прописане контроле; израђује 
дневни извештај о раду; учествује у при-
премама запослених за рад у ДКП; обавља 
и друге послове и задатке које му одреди  
шеф Одсека.

Услови: завршена средња школа електро-
техничког или информатичког смера; најмање 
2 године радног искуства у струци; положен 
државани стручни испит; положен испит из 
криптозаштите; потребне компетенције за 
обављање послова радног места одређене у 
Обрасцу компетенција.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са конкурсном комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште фукнкционалне 
компетенције. 

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције,  
и то:
• организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калку-
лације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
Рад на рачунару*), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

2. Посебне функционалне компетенције: 
након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област 
рада: студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација; израда секторских анализa; еx ante и ex 
post анализа ефеката јавних политика/прописа) 
– провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о спољним пословима; 
Правилник о одређивању врсте и степена тај-
ности, циркулацији и чувању службених мате-
ријала; Упутство о примени аутоматске обраде 
података у организационим јединицама МСП 
које обављају самостално архивско и канце-
ларијско пословање) – провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о електронском документу; 
Уредба о канцеларијском пословању) – прове-
раваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област 
рада: студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација; израда секторских анализa; еx ante и ex 
post анализа ефеката јавних политика/прописа) 
– провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о спољним пословима; 
Правилник о коришћењу архивске грађе; Упут-
ство о раду читаонице Дипломатског архива) – 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о архивској грађи и архив-
ској делатности) – провераваће се путем симу-
лације (писано).

http://propisi.mfa:8080/msp/wp-content/uploads/2017/05/Uputstvo-o-primeni-automatske-obrade-podataka-u-OJ-MSPSCG-br.201-1-18-od-17.10.2003.pdf
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http://propisi.mfa:8080/msp/wp-content/uploads/2017/05/Uputstvo-o-primeni-automatske-obrade-podataka-u-OJ-MSPSCG-br.201-1-18-od-17.10.2003.pdf
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За радно место под редним бројем 3:
У складу са чланом 26 став 3 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/19 и 67/21), на јавном конкурсу за 
пријем приправника не проверавају се посебне 
функционалне компетенције.

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област 
рада: административни послови (канцеларијско 
пословање; методе и технике прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у базама 
података; израда потврда и уверења о којима 
се води службена евиденција; припрема мате-
ријала и вођење записника на састанцима; 
методе вођења интерних и доставних књига) 
– провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о спољним пословима) 
– провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: релевантни прописи и акти из делокру-
га радног места (Бечка конвенција о дипло-
матским односима; Уредба о канцеларијском 
пословању органа државне управе) – провера-
ваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област 
рада: информатички послови (TCP/IP и DNS 
серверски системи (MS Windows, Linux); систе-
ми дељења ресурса; MS Office пакет и интер-
нет технологије; хардвер; информациона без-
бедност) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о спољним пословима) 
– провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно 
место: релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о тајности података; Уред-
ба о ближим критеријумима за одређивање сте-
пена тајности „поверљиво” и „интерно” у орга-
нима јавне власти; Уредба о начину и поступку 
означавања тајности података, односно доку-
мената; Уредба о посебним мерама надзора 
над поступањем са тајним подацима; Уредба 
о посебним мерама физичко-техничке заштите 
тајних података; Уредба о садржини, облику и 
начину вођења евиденција за приступ тајним 
подацима; Уредба о посебним мерама заштите 
тајних података у информационо-телекомуни-
кационим системима; Уредба о криптозаштити) 
– провераваће се путем симулације (писано).

3. Понашајне компетенције: управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; орјентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет – провераваће се путем психометријских 
тестова – стандардизованим инструментом 
(писано) и путем интервјуа базираног на ком-
петенцијама (усмено). 

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Министарство 
спољних послова, 11000 Београд, Кнеза Мило-
ша 24-26, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Доротеја 
Ђоинчевић тел. 011/306-8731 од 9.00 до 13.00 
часова.

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

VII Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма (www.suk.gov.rs), на интернет презентацији 
Министарства спољних послова (www.mfa.
gov.rs) или у штампаној верзији на писарници 
Министарства спољних послова, Београд, Кнеза 
Милоша 24-26.

Образац пријаве на јавни конкурс шаље се 
поштом или предаје непосредно на писарници 
Министарства спољних послова, 11000 Бео-
град, Кнеза Милоша 24-26, са назнаком „За 
јавни конкурс”. 

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од 3 (три) дана од дана прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац за 
свако радно место посебно. 

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство); оригинал 
уверења којим се доказује да није покренут 
кривични поступак и оригинал уверња о пода-
цима из казнене евиденције. За све кадидате 
који уђу у ужи избор биће организована без-
бедносна провера. 

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси ори-
гинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је државни 
службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-

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

Напомена:
*Приправник: Законом о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
између осталог, прописано је да је приправ-
ник лице које први пут заснива радни однос 
у својој струци и оспособљава се за самоста-
лан рад; да се изузетно радни однос у статусу 
приправника може засновати и са лицем које 
је код другог послодавца било у радном одно-
су, односно обављало рад ван радног односа 
на пословима у својој струци краће од време-
на утврђеног за приправнички стаж у степену 
образовања који је услов за рад на тим посло-
вима; да се време проведено у радном односу, 
односно на раду ван радног односа код другог 
послодавца не урачунава у приправнички стаж; 
да приправнички стаж на радним местима са 
високим образовањем студија другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно са основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
траје једну годину; да приправник заснива рад-
ни однос на одређено време, после спроведе-
ног јавног конкурса. 

X Рок за подношење доказа: кандидати који 
су успешно прошли претходне 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 конкурсном 
поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу Министарства.

XI Трајање радног односа: за раднo местo 
под редним бројем 1, 2, 4 и 5 радни однос се 
заснива на неодређено време, док се за радно 
место под редним бројем 3 радни однос засни-
ва на одређено време у својству приправника.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.

Радни однос за пријем приправника заснива се 
на одређено време ради обуке приправника и 
траје годину дана.

Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

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

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија” Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило).

Интервју са конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Министарства спољних 
послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26.

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

XIII Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; уверење 
о положеном правосудном испиту; уверење о 
положеном стручном испиту.

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

Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи конкурсна комисија коју је 
именовао министар спољних послова.
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији Министарства спољних послова (www.
mfa.rs) и на огласној табли; на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs); на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

НОВИ СА Д

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 3

Организатор за развој и промоцију 
туристичког производа

место рада Туристички информативни 
центар, Чуруг, Краља Петра I 79

Опис послова: реализује активности у вези са 
креирањем, развојем и промоцијом туристич-
ког производа; сарађује са туристичком прив-
редом и другим организацијама које учествују 
у креирању, развоју и промоцији туристичких 
производа као и са домаћим и међународним 
странама од интереса; реализује активности 
на пласману креираних производа; учествује у 
изради туристичког пропагандног материјала за 
домаћа, регионална и међународна тржишта; 
учествује у изради извештаја о спроведеним 
активностима; комплетира базе података пре-
ма усвојеним концептима и методологијама; 
реализује студијске туре представника турис-
тичких оператера са датог тржишта, повезује 
их са носиоцима туристичке понуде; учествује 
у организацији промоције дестинација на турис-
тичким сајмовима; берзама, радионицама, про-
дајним мисијама и повезивања понуде/произ-
вода са тражњом која се креира на односном 
тржишту; организује промотивне активности 
на изабраном тржишту; предлаже и организује 
промотивне активности, кампање, медијске и 
друге промотивне догађаје у сарадњи са секто-
ром за односе са јавношћу Оснивача; учествује 
у организацији и реализацији протоколарних 
активности у сарадњи са сектором за односе 
са јавношћу Оснивача, спроводи промотивне 
кампање на друштвеним мрежама; обавља и 
координира послове у туристичко-информа-
тивним центрима; координира дистрибуцију 
промотивног материјала, сувенира, предмете 
домаће радиности; координира контролу зали-
ха промотивног материјала у информативним 
центрима; прати и контролише процес штампе 
и дистрибуцији информативног и пропагандног 
материјала у штампаној и електронској форми; 
креира и управља фото базом; прати и контро-
лише стање залиха промотивног материјала и 
сувенира; израђује извештаје о раду инфоцен-
тра; прати мониторинг туриста у регистрова-
ним објектима за смештај, сачињава извештаје 
и податке прослеђује надлежним органима; 
учествује у организацији манифестација и дру-
гих скупова у сарадњи са организаторима, води 
евиденцију учесника и сачињава извештаје са 
проценом броја посетилаца. 

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат тре-
ба да испуни и посебне услови за рад на рад-
ном месту: на основним студијама у трајању од 
најмање четири године образовање, почев до 
10. септембра 2005. године или на студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, област туризам 
знање страног језика знање рада на рачунару; 
најмање две године радног искуства из области 
делокруга рада активан возач (возачка дозвола 
Б категорије). 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 10 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о 
општој здравственој способности; пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из МК рођених; оверена 

фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радним искуству у струци. Пријаве се 
подносе на адресу: Туристичка организација 
општине Жабаљ, Жабаљ, Трг Светог Саве 3, 
са назнаком „Конкурс за попуњавање слобод-
ног радног места у Туристичкој организацији 
општине Жабаљ”. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Гаћеша Бранислав, 
телефон: 021/831 688; Конкурс је објављен и 
на огласној табли и на интернет презентацији 
Туристичке организације општине Жабаљ. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија. Конкурсна 
комисија одлучује о избору кандидата који је 
са најбољим резултатом испунио мерила про-
писана за избор. Одлука о избору кандидата 
доставља се свим кандидатима који су учество-
вали у изборном поступку на адресу наведену у 
пријави на конкурс. 

ПАНЧЕВО

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ПАНЧЕВУ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у којем се радно место попуња-
ва: Више јавно тужилаштво у Панчеву, Војводе 
Радомира Путника 13-15, Панчево.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место виши тужилачки 
сарадник у звању самостални 

саветник

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заме-
нику јавног тужиоца у раду, прати судску прак-
су, израђује тужилачке акте, узима на записник 
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, 
самостално предузима процесне радње, врши 
под надзором и по упутствима јавног тужица, 
односно заменика јавног тужиоца послове пред-
виђене законом и другим прописима.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен правосудни испит и најмање две 
године радног искуства у правној струци након 
положеног правосудног испита и потребне ком-
петенције за ово радно место. 

III Фазе изборног поступка: Изборни посту-
пак се спроводи из више обавезних фаза у који-
ма се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то: 
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста), 
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ – сертификат о познавањау рада на рачу-
нару) 

Посао се не чека, посао се тражи
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– пословна комуникација (провера ће се врши-
ти 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 траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – „диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Рад на рачунару) доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних 
компетеција: Након сачињавања извештаја 
о резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционалних 
компетеција, врши се провера посебних функ-
ционалних компетеција за радно место виши 
тужилачки сарадник – самостални саветник: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада кривичног одељења у јавном 
тужилаштву – познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност 
јавног тужилаштва, прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и 
способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација, познавање одре-
даба Законика о кривичном поступку и Кривич-
ног законика (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом и усменим путем – разговором 
са кандидатом); 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада управе 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 (провера ће се вршити писаним путем 
– тестом и усменим путем – разговором са кан-
дидатом); 
– Посебна функционална компетенција у 
области поседовања знања и вештина за изра-
ду нацрта јавнотужилачких одлука и других 
аката, управљање преткривичним поступком, 
вештине израда нацрта правних ставова (про-
вера ће се вршити писаним путем – тестом и 
усменим путем – разговором са кандидатом); 

3. Провера понашајних компентенција: 
Понашајне компентенције су управљање 
информацијама; управљање задацима и оства-
ривање резултата рада; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
инегритет (провера ће се вршити од стране 
дипломираног психолога, на основу интервјуа 
базираног на компетенцијама).

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандитата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа провераваће се путем интервјуа са 
Комисијом.

Све наведене компентенције комисија ће про-
веравати у року од три месеца, рачунајући од 
дана истека рока подношење пријава на пре-
дметни јавни конкурс.

IV Место рада: Више јавно тужилаштво у 
Панчеву, Панчево, Војводе Радомира Путника 
13-15.

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

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

VII Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу: 
– Пријава за јавни конкурс подноси се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Вишег јавног тужилаштва у Панчеву 
www.pa.vi.jt.rs; 
– Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан; 
– Образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима; 
– Пријава на јавни конкурс се може поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Више 
јавно тужилаштво у Панчеву, Панчево, Војводе 
Радомира Путника 13-15; 
– 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 назачио за 
доставу обавештења.

VIII Датум и место провера компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на јавни конкурс, спровешће 
се изборни поступак о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакте (адресе, 
бројеви телефона, или e-mail адресе) које су 
навели у пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у 
просторијама Вишег јавног тужилаштва у 
Панчеву, улица Војводе Радомира Путника 
број 13-15, Панчево, трећи спрат. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка, обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у свом обрасцу 
пријаве.

IX Општи, остали докази које прилажу 
само кандитати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа са 
комисијом: 
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, 
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, 
– уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (издаје надлежна Поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци), 
– потврда да кандитату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (или пис-
мена изјава учесника конкурса), 

– оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за радно место, уве-
рење о положеном правосудном испиту, 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), 
– сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исте), 
– Образац – Изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо њега (образац 
изјаве доступан на интернет страници Вишег 
јавног тужилаштва у Панчеву www.pa.vi.jt.rs).

Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницима о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном правосудном испиту, уверење да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу изјаве у 
обрасцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Комисијом поз-
ваће 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 прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу. 

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени основним судови-
ма, судским јединицама, односно општинским 
управама као поврени послови) као доказ могу 
се приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима односно општинским управама.

X Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је: 8 (осам) дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

XI Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Више јавно тужилаштво у 
Панчеву, улица Војовде Радомира Путника број 
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13-15, 26000 Панчево, са назнаком „За јавни 
конкурс – не отварати”.

XII Изборни поступак: Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на рад-
ном месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак, објављује се на интернет презента-
цији овог тужилаштва, према шифрама њихове 
пријаве. 

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних ком-
петеција, а потом и о времену месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандитатом.

Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу су: Јасмина 
Петровић секретар тужилаштва, и Драгољуб 
Трајковић виши тужилачки сарадник, контакт 
телефон 013/345-482. 

Напомена: 

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

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

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

Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао јавни тужилац Вишег јавног 
тужилаштва у Панчеву.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Вишег јавног тужилаштва у Пан-
чеву www.pa.vi.jt.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацију и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

Сви изрази, појмови именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискритмина-
ције и на особе женског пола. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Вишег јавног 
тужилаштва у Панчеву www.pa.vi.jt.rs.

СОМБОР

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Његошева 4
тел. 025/412-271

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Више јавно тужилаштво у Сомбору.

II Радно место које се попуњава: 

Уписничар – референт

III Опис послова: води уписнике, евидентира 
кретање предмета, обележава номенклатурне 
знаке на попису списа, уводи и разводи пред-
мете, саставља статистичке прегледе по упис-
ницима и попуњава статистичке упитнике, води 
одговарајуће доставне књиге и књиге експеди-
ције, обавља и друге послове по налогу непо-
средно надређеног.

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

V Фазе изборног поступка: Изборни посту-
пак спроводи се из више обавезних фаза у који-
ма се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то: 
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста); 
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ – сетрификат о познавању рада на рачу-
нару); 
– пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције – „дигитална писменост”, неопходно 
је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), доста-
вите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након сачињавања извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада из области административни 
послови (канцеларијско пословање, методе 

и технике прукупљања, евидентирања и ажу-
рирања података у базама података и методе 
вођења интерних и доставних књига);
– Посебна функционална компетенција у 
области писарница (познавање прописа реле-
вантних за надлежност и организацију јавног 
тужилаштва и поседовање знања и вештина 
потребних за рад на пословном софтверу за 
управљање предметима);
– Посебна функционална компентенција у 
области релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Правилник о управи у јавним тужи-
лаштвима и Закон о државним службеницима, 
познавање подзаконских аката, интерних про-
цедура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места уписничар).

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата рада; оријентација ка учењу и проме-
нама; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет – 
(провераваће се од стране дипломираног пси-
холога – писаним путем – упитник). 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа 
са комисијом.

Временски оквир провере свих компетенција је 
три месеца од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. 

VI Место рада: Сомбор, Улица Његошева број 4.

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

VIII Општи услови за запослење: држав- 
љанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса 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 дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (члан 45 став 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 Сомбору https://
so.vi.jt.rs или у штампаној верзији у управи 
тужилаштва, Улица Његошева број 4; 
– Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан; 
– Образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима; 
– Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Више 
јавно тужилаштво у Сомбору, Сомбор, Улица 
Његошева број 4; 
– 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 3 дана од дана пријема прија-

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ве на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
време, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу на основу података наведених 
у обрацсу пријаве на конкурс, спровешће се 
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (адресе, бројеве 
телефона или e-mail адресе) које су навели у 
пријави. 
Провера свих компетенција обавиће се у прос-
торијама Вишег јавног тужилаштва у Сомбору, 
Улица Његошева број 4. 
Учесници конкурса који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или e-mail адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

XI Остали докази које прилажу само кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са коми-
сијом: 
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених,
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству,
– уверење да кандидат није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (издаје 
надлежна полицијска управа, не старије од 6 
месеци),
– потврда да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (или пис-
мена изјава учесника конкурса),
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, 
– оригинал или оверена фотокопија уверења 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 пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство),
– сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исти),
– Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чиње-
ницама 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”, бр. 18/2016 и 95/18) про-
писано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, уверење да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. 
Потребно је да кандидат у делу изјава у 
обрасцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-

ваће 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 прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу.
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, односно општинским 
управама као поверени посао) као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним 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 Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Више јавно тужилаштво у Сом-
бору, Улица Његошева број 4, са назнаком „За 
јавни конкурс”.

XIV Изборни поступак: Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
тужилаштва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима. 

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Тужилачки помоћник, Оли-
вера Димитријевић, телефон: 025/412-271.

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 решењем 
конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима примају 
се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. 
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 руководилац ВЈТ у Сомбору.
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Вишег јавног тужилаштва у Сомбо-
ру https://so.vi.jt.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови”. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Вишег јавног 
тужилаштва у Сомбору https://so.vi.jt.rs

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ВРАЊЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица 
Петог септембра 26

тел. 017/823-172

Директор
на мандатни период  

од 4 године

Опис посла: представља и заступа ТО општи-
не Сурдулица. Организује и руководи радом ТО 
општине Сурдулица. Предлаже акте које доно-
си УО, извршава одлуке УО и предузима мере 
за њихово спровођење. Стара се о законитости 
рада и одговара за коришћење и располагање 
имовином. Предлаже пословну политику ТО 
општине Сурдулица. Предлаже годишњи про-
грам рада и пословања. Предлаже годишњи 
извештај о раду и пословању. Одлучује о пра-
вима, обавезама и одговорностима из радног 
односа. Доноси остала општа акта у складу са 
законом. Закључује уговоре о раду и врши дру-
ге послове утврђене законом и статутом.

УСЛОВИ: општи услови – стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основинм студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; радно 
искуство од четири године, од чега најмање 
две на руководећим пословима у туризму или 
на пословима за које је туристичка организа-
ција основана; активно знање страног језика 
који је обухваћен наставним планом и прогамом 
министарства надлежног за послове просвете. 
Поред општих услова предвиђених Законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће посеб-
не услове: да је пунолетан и пословно спосо-
бан; да није осуђиван за кривично дело против 
привреде и правног саобраћаја; да поседује 
организаторске способности; да познаје рад на 
рачунару (Word, Excel, Интернет); да поседује 
организаторске способности. 

ОСТАЛО: Конкурсна документација: оверена 
копија дипломе или уверења о стручној спреми; 
доказ о радном искуству; биографија која мора 
да садржи елементе који доказују стручност из 
делокруга рада у туризму са кратким прегледом 
остварених резултата у раду; уверење надлеж-
ног органа да се против њега не води истра-
га и да против њега није подигнута оптужни-
ца (не старије од 6 месеци) за кривична дела 
које се гоне по службеној дужности; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; оверена копија личне 
карте. Рок за подношење пријава кандидата је 
15 дана од дана објављивања. Јавни конкурс 
се објављује у публикацији НСЗ „Послови”, на 
огласној табли Општине Сурдулица и на сајту 
ТО општине Сурдулица www.tosurdulica.org 
Пријаве слати на адресу: Туристичка органи-
зација општине Сурдулица, 17530 Сурдули-
ца, Улица 5. септембра број 27, у затвореној 
коверти са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора”. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, Управни одбор одбацује закључком против 
кога се може изјавити посебна жалба осни-
вачу у року од три дана од дана достављања 
закључка. Посебна жалба не задржава извр-
шење закључка. Управни одбор обавља разго-
вор са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у рокуод 30 дана од дана завршетка 

јавног конкурса доставља СО Сурдулица образ-
ложени предлог листе кандидата. Лице задуже-
но за давање информација о конкурсу: Драгана 
Стојковић, телефон: 064/8705-593. Телефон за 
информације 017/823-712.

ЗРЕЊАНИН

ЈАВНА УСТАНОВА
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ХЕРТЕЛЕНДИ 

– БАЈИЋ БОЧАР
Бочар, Просветна 6

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова

Опис посла: организује, руководи, координи-
ра, прати и контролише извршење правних, 
кадровских и административних послова; раз-
вија, дефинише и координира припрему про-
грама и планова рада из области правних, 
кадровских и административних послова; орга-
низује, координира и контролише извршење 
општих послова; доноси одлуке о начину реа-
лизације правних, кадровских и административ-
них послова; прати спровођење и усклађеност 
општих и појединачних аката са прописима из 
делокруга рада; обавља послове из области 
имовинско-правних послова; прати и припре-
ма опште акте, уговоре и друге опште и поје-
диначне акте; припрема уговоре и контролише 
њихову реализацију и доноси одлуку о преду-
зимању правних мера; решава радне, дисци-
плинске и друге поступке и управља другим 
правним пословима; врши послове из области 
заштите запослених од злостављања на раду; 
координира осмишљавање и успостављање 
система управљања ризицима као и систе-
ма интерних контрола; анализира проблеме у 
вршењу послова и припрема смернице и упут-
ства запосленима за уједначавање и примену 
најбоље праксе; спроводи поступак заснивања 
радног односа и уговорног ангажовања лица 
ван радног односа и поступак остваривања пра-
ва, обавеза и одговорности из радног односа; 
припрема опште и појединачне акте из области 
правних, кадровских и административних 
послова; припрема документацију, израђује и 
подноси тужбе, противтужбе, одговоре на туж-
бу, правне лекове и предлоге за дозволу извр-
шења надлежним судовима; прикупља, уређује, 
припрема и контролише податке неопходне за 
израду налаза, извештаја и пројеката; води 
коресподенцију по налогу директора; врши 
евиденцију састанака, рокова и обавеза дирек-
тора; одговара на директне или телефонске 
упите и e-mail поште и води евиденцију о томе; 
одржава хигијену свог радног простора; води и 
ажурира персонална досијеа и врши пријаву / 
одјаву запослених код надлежних органа; води 
општи деловодник, пописе аката и заводи, раз-
води, архивира и задужује акта; врши распо-
ређивање, отпрему и доставу документације и 
поште.

УСЛОВИ: високо образовање из области прав-
них наука – на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; најмање 5 годи-
на радног искуства у струци; познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и Интернет); да 
кандидат није правноснажно осуђивано на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци. 
Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се оцењују у изборном поступку и начину њихо-
ве провере: познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и Интернет) провераваће се прак-
тичним радом на рачунару.

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

Опис посла: организује, руководи и прати 
извршење финансијских и рачуноводстве-
них послова; развија, дефинише и координи-
ра припрему финансијских планова и других 
општих и појединачних аката из области свог 
рада; координира вођење пословних књига, 
израду и припрему финансијских извештаја; 
сарађује са органима контроле, омогућа-
ва увид у пословање, пружа потребна оба-
вештења и поступа по примедбама у складу са 
важећим прописима; доноси одлуке о начину 
реализације финансијских и рачуноводстве-
них послова; прати правне прописе и контро-
лише спровођење законитости наменског и 
економичног трошења финансијских средста-
ва; контролише израду финансијских прегле-
да, анализа и извештаја; пројектује приливе 
и одливе новчаних средстава; координира у 
спровођењу начела једнообразности у вези 
са евидентирањем и извештавањем; руководи 
припремом и израдом финансијских извештаја 
(периодичних и годишњих) и годишњег 
извештаја о пословању (завршног рачуна); 
контролише формирање документације за 
пренос новчаних средстава; организује чување 
рачуноводствених исправа, пословних књига 
и финансијских извештаја; планира, развија и 
унапређује методе и процедуре финансијских 
и рачуноводствених послова; развија и уна-
пређује процедуре за финансијско управљање 
и контролу; израђује буџет и учествује у про-
цедурама уговарања и реализације пројеката; 
припрема опште и појединачне акте докумен-
та у вези са финансијским и рачуноводстве-
ним пословима; контролише преузимање 
обавеза за реализацију расхода; контролише 
трансакције рачуна прихода и расхода, рачу-
на финансијских средстава и обавеза и рачу-
на и финансирања; контролише усклађеност 
евиденција и стања главне књиге са дневни-
ком; прати усаглашавање потраживања и оба-
веза; прикупља и обрађује податке за израду 
извештаја, финансијских прегледа и анализа; 
прати вођење и води помоћне књиге и помоћ-
не евиденције и усаглашава помоћне књиге са 
главном књигом; прати чување и архивирање 
финансијских извештаја, дневника и главне 
књиге; проверава исправност финансијско 
рачуноводствених образаца; врши биланси-
рање прихода и расхода; врши билансирање 
позиција биланса стања; преузима изводе по 
подрачунима и врши проверу књиговодствене 
документације која је везана за одлив и при-
лив готовине; контира и врши књижење; врши 
обрачун амортизације, повећања и отуђења 
основних средстава; прати и усаглашава пре-
лазне рачуне и пренос средстава по уплатним 
рачунима са надлежним државним органима; 
чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 
припрема документацију за обрачун и испла-
ту плата, накнада и других личних примања, 
припадајућих пореза и доприноса; припрема и 
обрађује документацију за пословне промене 
исказане на изводима рачуна; одржава хигије-
ну свог радног простора.

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номске науке: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; најмање 5 годи-
на радног искуства у струци; познавање рада 
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на рачунару (MS Office пакет и Интернет); да 
кандидат није правноснажно осуђивано на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци. 
Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се оцењују у изборном поступку и начину њихо-
ве провере: познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и Интернет) провераваће се прак-
тичним радом на рачунару.

Стручни сарадник за јавне набавке

Опис посла: припрема годишњи план јав-
них набавки, план набавки на које се закон 
не примењује и план контроле јавних набав-
ки; прикупља, уређује, припрема и контроли-
ше податке неопходне за спровођење јавних 
набавки и набавки на које се закон не при-
мењује и спроводи јавну набавку; спроводи 
стручне анализе, проучава тржиште и предла-
же мере за унапређење послова јавних набав-
ки и набавки на које се закон не примењује; 
контролише акте донете у поступцима јавних 
набавки, сачињава извештај и води евиденцију 
о спроведеним контролама, према годишњем 
плану; прикупља и обрађује податке о потре-
бама за добрима, услугама и радовима у циљу 
спровођења јавних набавки и набавки на које 
се закон не примењује; прима понуде и исте 
доставља комисији за избор најповољнијег 
понуђача; води дневник јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује; при-
купља податке за израду стручних анализа и 
извештаја из области јавних набавки и наба-
ки на које се закон не примењује; прикупља 
податке и припрема делове годишњих планова 
јавних набавки и набавки на које се закон не 
односи; припрема документацију у поступци-
ма јавних набавки; припрема и обрађује све 
податке за набавку потрошног канцеларијског 
материјала и ситног инвентара; контролише 
формалну исправност документације у поступ-
цима јавних набавки; води евиденције о закљу-
ченим уговорима у поступку јавних набавки 
и набавки на које се закон не примењује и 
прати реализацију јавних набавки; учествује 
у поступцима јавних набавки као члан коми-
сије; прави план праћења и реализације извр-
шења уговора и прати реализацију препорука 
о спроведеним контролама; врши пријем, кон-
тролу, груписање и књижење улазне и излаз-
не документације и даје налог за финансијско 
задуживање; врши усаглашавање са главном 
књигом свих конта за обрачун зарада, накнада 
зарада и друга примања; врши обрачун зара-
да и осталих исплата; издаје потврде о висини 
зарада; врши фактурисање услуга; води књигу 
излазних и улазних фактура и других евиден-
ција; води прописане електронске евиденције 
и обавља електронска плаћања; контролише 
евидентирање пословних промена у послов-
ним књигама и евиденцијама; прати и усагла-
шава стање књига основних средстава и главне 
књиге; прати измиривање пореских обавеза; 
учествује у изради обрачуна пореза на дода-
ту вредност; израђује месечне извештаје из 
делогруга свог рада и одговоран је за њихо-
ву тачност; ажурира податке у одговарајућим 
базама; пружа подршку у изради финан-
сијских извештаја (периодичних и годишњих) и 
годишњег извештаја о пословању; врши рачун-
ску и логичку контролу месечних извештаја, 
обрађује податке и израђује статистичке табе-
ле; води благајну и евиденцију зарада; развр-
става и води архиву извода и документације 
о извршеним уплатама; припрема документа-
цију за новчане уплате и исплате; припрема 
и израђује делове периодичних обрачуна и 
завршног рачуна; припрема податке за изра-
ду финансијског плана; одржава хигијену свог 
радног простора.

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номске науке: 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; 
најмање 3 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
Интернет); положен стручни испит за службе-
ника за јавне набавке, у складу са законом; да 
није правноснажно осуђивано на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци. Стру-
чне оспособљености, знање и вештине које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихо-
ве провере: познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и Интернет) провераваће се прак-
тичним радом на рачунару; познавање Зако-
на о јавним набавкама (провераваће се путем 
теста).

Аниматор спортских и рекреативних 
садржаја

4 извршиоца

Опис посла: израђује предлог годишњег про-
грама рада Установе, у делу који се односи на 
културни и забавни програм и одговоран је за 
његову реализацију; осмишљава, предлаже и 
уређује културне, образовне, рекреативне и 
забавне програме; обавља стручне и орга-
низационе послове за потребе реализације 
програма; организује реализацију програма у 
сарадњи са аниматорима и стручним сарадни-
цима у Установи и реализаторима програма; 
остварује сарадњу са другим институцијама 
културе у земљи и иностранству; припрема 
периодичне и годишње извештаје о реализа-
цији програма; проверава да ли сви запосле-
ни изгледају пристојно, да ли носе униформе 
и идентификације; одговоран је за правилан 
рад блока за пријем гостију (рецепције) са 
мини продавницом, спортске сале, игралишта 
– отвореног терена и осталих запослених у 
својој служби; оверава рачуне и друга доку-
мента која се односе на рад своје службе; у 
сарадњи са шефом кухиње и шефом техничке 
службе организује рад запослених у објекту 
уз вођење потребне документације о њихо-
вом раду; планира рад, дневни програм и 
садржај активности са гостима објекта; одго-
вара за пријем и смештај деце и трећих лица у 
објекту; врши контролу рада запослених, као 
и контролу санитарних прегледа запослених; 
остварује пуну сарадњу са здравственом служ-
бом у Дому здравља Нови Бечеј (амбуланта 
Бочар); предузима мере у смислу правилног 
коришћења и чувања средства и опреме којом 
установа располаже, обезбеђује сигурност и 
безбедност учесника у складу са процедура-
ма и стандардима рада; усмерава адекватно 
понашање корисника услуга; пружа помоћ и 
даје објашњења учитељима/васпитачима који 
прате децу; упознаје се са корисницима услу-
га установе по њиховом доласку у смештај; 
посебну пажњу поклања неговању културе 
лепог понашања, личне хигијене и заштите 
животне средине са акцентом на важност и 
значај еколошког приступа и понашања пре-
ма природи; прима и смешта госте у обје-
кат; евидентира долазак и одлазак гостију; 
попуњава пријаве гостију; проверава собе пре 
одласка гостију ради утврђивање евентуалних 
оштећења; обавља наплату услуга; одговоран 
је за правилан пријем корисника, њихово рас-
поређивање по собама и задуживање / разду-
живање кључева; води и чува књигу домаћих 
и страних гостију као и књиге утисака, жал-
би – примедби; врши дневни преглед соба и 
визуелно прегледа стање истих, о евентуал-
ним оштећењима сачињава записник, оба-
вештава претпостављене, корисника; предаје 
нађене и заборављене ствари шефу службе 
ради евидентирања и даљег поступања до 

проналаска власника; одржава хигијену свог 
радног простора.

УСЛОВИ: високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких наука или обра-
зовно-уметничког поља: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и Интернет); знање страног језика; 
да није правноснажно осуђивано на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци. Струч-
не оспособљености, знање и вештине које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихо-
ве провере: познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет) провераваће се прак-
тичним радом на рачунару.

Шеф кухиње

Опис посла: организује, планира и надгледа 
рад кухиње; непосредно руководи процесом 
спремања и поделом хране на линији за поде-
лу; обезбеђује правилно коришћење средстава 
за хигијену, прибора за јело и опреме у кухињи; 
учествује у изради дневног плана производње; 
требује намирнице и остали материјал из мага-
цина за производњу готових јела и врши поделу 
истих према врсти јела; врши корекцију дневне 
производње, код смањења производње врши 
повраћај намирница магацину, код повећања 
производње врши додатни пријем из магацина; 
извештава о потреби набавке појединих намир-
ница и зачина; одговоран је за примену нор-
матива код производње готових јела; одгово-
ран је за реализацију планиране производње; 
организује благовремену контролу требовања; 
контролише процес производње и одговоран је 
за квалитетно припремање јела; врши распо-
ред запослених на линији услуживања и кон-
тролише њихов рад; валдира стање на крају 
смене; примењује мере безбедности; учествује 
у изради извештаја о раду за област исхране, 
самостално припрема све врсте јела за потре-
бе ресторана, надзире рационалност и еконо-
мичност употребе намирница, заприма робу, 
слаже у магацине према врсти робе, редовно 
обавља преглед кухињског инвентара, оверава 
рачуне и отпремнице за примљене намирнице, 
води дневну евиденцију потрошње намирница, 
даје предлоге за отпис дотрајалих основних 
средстава и инвентара, врши контролу и одго-
вара за редовну и правилну примену средстава 
заштите на раду у кухињи, односно хигијенских 
средства од стране радника кухиње, као и за 
редован санитарни преглед, непосредно при-
ма рекламације и захтеве корисника услуга у 
погледу исправности и квалитета оброка, оба-
вештава техничара техничке службе о евенту-
алним кваровима на машинама и уређајима у 
кухињи без покушаја да их сам отклони; редов-
но извештава директора о свим питањима из 
свог делокруга; израђује нормативе нових јела 
и картице њихове нутритивне вредности у 
циљу подизања квалитета исхране, у обавези 
је да примењује ХАЦЦП принципе и води еви-
денције које ови принципи захтевају, одржава 
хигијену свог радног простора.

УСЛОВИ: високо образовање угоститељског 
смера: на основним студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; или средње образо-
вање у трајању од 4 године угоститељског сме-
ра; најмање 3 година радног искуства у струци; 
да није правноснажно осуђивано на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци.
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Техничар инвестиционог / техничког 
одржавања уређаја и опреме

Опис посла: снима и израђује скице постојећих 
стања и инсталација у објектима; пружа 
подршку у изради предмера радова и уградње 
опреме; прикупља потребне дозвола и саглас-
ности; даје податке за формирање техничке 
документације и води евиденцију о истој; води 
евиденцију техничке документације; припрема 
инвестициону – техничку документацију, пред-
мер и предрачун радова за извођење потреб-
них радова на објектима; прати реализацију 
радова; обавља стручне послове одржавања; 
анализира параметре рада и обавља дијагнозу 
узрока комплексних кварова објеката, опреме 
и инсталација за које је задужен; предлаже 
процедуре за превентивно и редовно одржа-
вање, као и за отклањање комплексних ква-
рова; обавља стручне и техничке послове 
одржавања; врши механичарске послове на 
превентивном одржавању, демонтажи, поправ-
кама, ремонтима, монтажама; дорађује поједи-
не елементе, делове и склопове при монтажи; 
врши контролу и оверу грађевинских дневни-
ка, књига и рачуна изведених радова; врши 
дефектаже и потребна мерења функционал-
них елемената, делова и склопова са демон-
тажом, поправкама и монтажом; контролише 
исправност и функционалност техничких сис-
тема и инсталација на објектима и уређајима 
– котролише рад спољних сарадника и еви-
дентира послове и утрошак материјала; врши 
надзор над извођењем радова; обавља посло-
ве руковања парним котловима и одговоран 
је за њихово одржавање; припрема потребну 
документацију за поступак набавки; координи-
ра и организује рад техничке службе; издаје 
радне налоге запосленима техничке службе; 
одговара за техничку и функционалну исправ-
ност инсталација и опреме у објектима; врши 
надзор над употребом инвентара и опреме 
од стране лица која њима рукују и благовре-
мено указује на пропусте и грешке; прикупља 
потребну документацију за израду аката о 
процени ризика и спроводи поступак процене 
ризика; прикупља податке за анализу степена 
тренутне експонираности безбедносним ризи-
цима; прикупља податке и потребну докумен-
тацију за израду општих и појединачних акта 
из области заштите, безбедности и здравља 
на раду / заштите од пожара; прати и контро-
лише средства и опрему за личну заштиту на 
раду / заштиту од пожара – прати стање и води 
евиденцију о повредама на раду и професио-
налним обољењима; спроводи мере за благо-
времено отклањање утврђених недостатака, 
из делокруга свог рада; контролише проход-
ност противпожарних путева и евакуационих 
праваца; учествује у изради извештаја у вези 
са ванредним догађајима из области зашти-
те, безбедности и здравља на раду / заштите 
од пожара; пружа подршку у организовању 
обуке из области безбедности и здравља на 
раду / заштите од пожара; даје предлоге и 
иницијативе за решавање текућих проблема; 
води рачуна о возном парку установе (технич-
кој исправности, хигијени – чистоћи возила, 
опремљености и слично).

УСЛОВИ: најмање средње образовање грађе-
винског или машинског смера; поседовање 
возачке дозволе Б категорије; познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и Интернет); да 
није правноснажно осуђивано на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци; поло-
жен одговарајући стручни испит за обављање 
послова безбедности и здравља на раду, у скла-
ду са законом. Стручне оспособљености, знање 
и вештине које се оцењују у изборном поступку 
и начину њихове провере: познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и Интернет) провера-
ваће се практичним радом на рачунару. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана оглашавања обавештења о јавном кон-
курсу у публикацији „Послови” НСЗ и интернет 
презентацијама оснивача. Лице задужено за 
давање обавештења: Валентина Влашкалин 
– председник конкурсне комисије, телефон 
023/772-321. Пријаве се подносе на адресу: 
Општинска управа Општине Нови Бечеј, 23272 
Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање радних мес-
та у Креативном центру „Хертеленди – Бајић” 
Бочар”. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; доказ о годинама радног искуства у 
струци (уколико је услов за одређено радно 
место); доказ о положеном стручни испит за 
службеника за јавне набавке (уколико је услов 
за одређено радно место); уверење да кан-
дидат није правноснажно осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци; 
фотокопија сведочанства о завршеној средњој 
школи са наведеним страним језиком, односно 
оверена фотокопија дипломе (потврде или уве-
рења о знању страног језика, уколико је знање 
страног језика услов за одређено радно место); 
очитана или копирана лична карта; очитана 
возачка дозвола Б категорије (уколико је услов 
за одређено радно место); доказ о положеном 
стручни испит за обављање послова безбед-
ности и здравља на раду, у складу са законом 
(уколико је услов за одређено радно место). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији осим личне карте. Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за рад на оглашеним радним мести-
ма, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина које се вреднују у изборном поступ-
ку наведених у тексту јавног конкурса, биће 
споведене у просторијама Креативног центра 
„Хертеленди – Бајић” Бочар у Бочару, Просвет-
на 6, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакте које наведу 
у својим пријавама. Напомена: неблаговремене 
или непотпуне пријаве односно пријаве уз које 
нису приложили све потребне доказе у ориги-
налу или овереној фотокопији од надлежног 
органа, конкурсна комисија одбациће решењем.

Трговина и услуге

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 
НАОЧАРА И СЛУШНИХ АПАРАТА 

САНИ ОПТИК БЕОГРАД
11000 Београд, Врачар, Коче Капетана 12-14

тел. 063/1067-007
e-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
на одређено време, за рад у Панчеву, 

Нишу, Бору и Зајечару
4 извршиоца

Опис посла: саветовање и пружање најадекват-
нијег решења приликом избора и коришћења 
наочара и сочива.

УСЛОВИ: образовање: VII/1 степен стручне 
спреме, дипломирани дефектолог или дефе-
ктолог / мастер дефектолог; основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Рад у сменама. Трајање конкурса до 
13.10.2022. године. Слање пријава поштом (на 
горе наведену адресу) или на имејл slobodan.
trboljevac@sani.co.rs Јављање кандидата на 
телефон 063/1067-007, лице за контакт: Слобо-
дан Трбољевац.

КОМПАНИЈА КТИТОР ДОО
11080 Београд, Земун, Добановачки пут 58

Возач
превоз робе и људи

УСЛОВИ: возачка дозвола Б и Ц категорије. 
Теренски рад. Контакт особа: Ацо Исаковић, 
број телефона: 063/398-463.

Курир – возач
превоз запослених и разношење 

докумената

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Терен-
ски рад. Контакт особа: Даниела Ристовић, кон-
такт телефон: 063/233-741.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ 

ЕЛВОД КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

e-mail: knjigovodstvo@elvod.net

Књиговођа аналитичар
на одређено време 12 месеци

Опис посла: књижење улазних и излазних рачу-
на, израда калкулација.

УСЛОВИ: од VI до VII ниво квалификације; 
обавезно радно искуство минимум три годи-
не; познавање прописа из области рачуновод-
ства; знање рада на рачунару; енглески језик 
– почетни ниво; возачка дозвола Б категорије. 
Заинтересовани кандидати своју радну био-
графију треба да доставе послодавцу на e-mail 
адресу: knjigovodstvo@elvod.net, најкасније до 
13.10.2022.

Домар – ложач 
на одређено 6 месеци

Опис посла: Послови ложења котла на чврсто 
гориво, одржавање опреме.

Пословни центри НСЗ
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УСЛОВИ: од I до IV ниво квалификације; 
пожељно радно искуство, али није неопходно; 
поседовање лиценце за ПП заштиту и лицен-
ца за руковање котловским постројењима сна-
ге до 10МW; возачка дозвола Б категорије; 
предност имају кандидати са сертификатом. 
Заинтересовани кандидати своју радну био-
графију треба да доставе послодавцу на e-mail 
адресу: knjigovodstvo@elvod.net, најкасније до 
13.10.2022.

СЗР ПРЕДРАГ БЕЛОИЦА 
КРАГУЈЕВАЦ
тел. 069/5424-161

e-mail: pedjabeloica@gmail.com

Моделар пластике
на одређено време 2 године

6 извшилаца

Опис посла: процес припреме, наношење пра-
ха, као и завршни процес пластификације на 
металу.

УСЛОВИ: од I до IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није нео-
пходно; вредан, одговоран, спреман за тимски 
рад. Заинтересовани кандидати треба да про-
следе своју радну биографију на e-mail адре-
са: pedjabeloica@gmail.com или да позову на 
контакт телефон: 069/54-24-161, најкасније до 
13.10.2022.

„SBB SERBIA BROADBAND DOO”

Техничар за одржавање  
кабловске мреже

на одређено време, место рада Београд
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно 
искуство небитно. Теренски рад, рад у сменама, 
радно место са повећаним ризиком, обезбеђен 
превоз.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин 
конкурисања: групно информисање кандида-
та и разговор за посао одржаће се 13.10.2022. 
године у 12 часова, Национална служба за 
запошљавање – Филијала за град Београд, 
Велика сала, IV спрат, Гундулићев венац 23-25. 
Контакт телефон: 060/8126-173 – Катарина.

„SBB SERBIA BROADBAND DOO”

Агент продаје на терену
на одређено време, место рада Београд

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III, IV степен стручне спре-
ме; радно искуство небитно. Теренски рад, рад 
у сменама, обезбеђен превоз. 

ОСТАЛО: начин конкурисања: групно информи-
сање кандидата и разговор за посао одржаће 
се 13.10.2022. године у 12 часова, Национал-
на служба за запошљавање – Филијала за град 
Београд, Велика сала, IV спрат, Гундулићев 
венац 23-25. Контакт телефон: 060/8126-576 – 
Маја.

ЈУДИТ ЧАКАЊ ПР 
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

BOSS SUBOTICA
24000 Суботица, Матије Корвина 7

тел. 065/968-77-77

Судоперач

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у 
било ком занимању без обзира на радно иску-
ство. Директно упућивање кандидата према 
договореним терминима за разговор. Јављање 
кандидата на телефон 065/968-77-77. Оглас 
остаје отворен до 31.10.2022. године.

БИОДЕКОРАЦИЈА ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА „БИОДИЗАЈН”

11000 Београд, Браће Јерковића 221
тел. 064/218-46-86

Баштован на одржавању и садњи  
у ентеријеру и екстеријеру

на одређено време до 12 месеци 
(предвиђен пробни рад, могућност 
запослења на неодређено време) 

Опис посла: рад на терену према пројекти-
ма, израда и одржавање баштанског и собног 
биља.

УСЛОВИ: Минимум III степен стручне спреме; 
пожељна возачка дозвола Б категорије. Заинте-
ресовани кандидати пријаву са радном биогра-
фијом могу послати на имејл: fitodizajn@yahoo.
com или се могу јавити директно на контакт 
телефон 064/218-46-86.

TR „KISS BY K”
11070 Нови Београд 

Јурија Гагарина 149а, лок. 25
тел. 065/848-49-30

Продавац у бутику
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно иску-
ство 6 месеци у продавници женске гардеробе, 
пожељно познавање енглеског језика. Пробни 
рад 1 месец. Пријаве слати у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

BELQISTAS DOO BEOGRAD

Административни радник
место рада Кушиљево – Свилајнац

УСЛОВИ: IV ССС административни техничар, 
енглески језик, арапски језик пожељан али 
није обавезан, возачка дозвола Б категорије. 
Јављање кандидата на телефон: 062/275-184, 
лице за контакт Живојин Ракић. Слање пријава 
на имејл: belqistas@gmail.com. Рок за реализа-
цију 31.10.2022.

ALGREEN DOO
18000 Ниш, Булевар Св. Цара Константина 168

Хигијеничар

Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
телефон: 063/581-067.

КОНФЕКЦИЈСКА РАДЊА
„OTTO – JEANS”

18000 Ниш, Стевана Сремца 19/32

Рад на равно штепајућој машини  
за шивење и ендлерици

2 извршиоца

Рад на аутоматизованој машини  
за вез на текстилу

УСЛОВИ: пожељно искуство на сличним маши-
нама или могућа обука за рад на истим. Заинте-
ресовани кандидати се јављају на контакт теле-
фон: 061/233-2080.

ДОМ 018 ДОО
18000 Ниш, Цара Душана 54

Професионални управник  
стамбених зграда

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање. Уколико кандидат нема лиценцу, 
потребно је да по пријему у радни однос поло-
жи испит за лиценцу. Заинтересовани кандидат 
пријаве шаљу на мејл адресу: upravnikdom018@
gmail.com или се јављају на контакт телефон: 
069/1098-009.

„RIVAL TEX”
18000 Ниш, Обреновићева 59в/58

Шивач
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство: две године на посло-
вима шивача; рад на индустријским шиваћим 
машинама. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл адресу: rivaltex.nis@gmail.com или 
се јављају на контакт телефон: 060/066-27-11.

„GREEN MANDA” DOO BEOGRAD
11000 Београд, Пожаревачка 11/2

Чистач просторија
на одређено време, за рад у Нишу

Опис посла: чишћење и одржавање канцела-
ријског простора.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне 
спреме. Заинтересовани кандидати јављају се 
на контакт телефон: 069/500-2520.

„MARILYN STYLE”
21000 Нови Сад

тел. 064/0343-235

Козметичар
3 извршиоца

Фризер/ка
5 извршилаца

Јављање кандидата на телефон: 064/0343-235.

Школа је знање,
посао је занат
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

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

Технички радник  
– софтвер инжењер

дипломирани инжењер информатике,  
у Одељењу за техничке послове

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора да испуњава и услове 
у погледу стручне спреме/образовања: високо 
образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 бодова, односно спе-
цијалистичким струковним студијама по про-
пису који уређују високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
пису који је уређивао високо образовање од 
10.09.2005. године. Посебни услови: најмање 
једна година радног искуства. Опис послова: 
утврђен Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова и радних мета Здрав-
ственог центра Кладово. Кандидати уз захтев 
о испуњености услова подносе пријаву на 
оглас са кратком биографијом, адресом и кон-
так телефоном: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда); уверење да нису осуђивани за кри-
вична дела која их чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење из полицијске 
управе или полицијске станице). 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. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Одлука о избору 
кандидата биће донете у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне докуменатације. Пријавом 
на оглас пријављени кандидат даје сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за правне, кадров-
ске и опште послове Здравственог центра Кла-
дово. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Кандидати који лспњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација, које су од важности 
за доношење одлуке о пријему. Коначну одлу-
ку о избору кандидата доноси в. д. директора. 
Пријаве се подносе 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.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
акушерског смера, уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног 

искуства у звању гинеколошко акушерске сес-
тре – техничара.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
педијатријског смера, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању гинеколошко акушер-
ске сестре – техничара.

ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документима 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са (неоверене фотокопије дипломе и уверења 
о положеном стручном испиту) предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) 
на наведеној адреси са назнаком за које се рад-
но место подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кан-
дидата неће бити враћена. ДЗ Нови Београд, 
задржава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-148

Доктор медицине специјалиста
у интензивној нези ниво 2

УСЛОВИ: специјализација из интерне медицине, 
VII/2 степен стручне спреме; лиценца надлеж-
не коморе. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној специјализацији из интерне медици-
не, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежне коморе, очитану личну кар-
ту, кратку биографију. Пријаве се подносе на 
горе наведену адресу или непосредно у Болни-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
„ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Доктор медицине специјалиста 
педијатрије

у Болници за педијатрију
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјали-
зацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадни-
ка; стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит. Као доказ о испуњености услова канди-

дати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију 
диплома о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце издате од стране 
надлежне коморе (или решења надлежне комо-
ре о постојању услова за издавање лиценце), 
оригинал или оверену фотокопију доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде о раду или дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство). Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”, на гор 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете 
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Mедицинскa сестрa – техничар  
на терену

у Служби хитне медицинске помоћи, 
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене,  

до 31.12.2022. године  
(уз могућност продужетка)

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење) и Посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Заводу. 
Посебни услови: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа и положен струч-
ни испит. Опис послова: послови медицинске 
сестре – техничара на терену у Служби хитне 
медицинске помоћи у складу са Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу. Заинтересовани кандида-
ти подносе следећа документа у оригиналу 
или овереној копији: диплому средње школе 
(IV степен); уверење о положеном стручном 
испиту; лиценцу или решење о упису у име-
ник Коморе сестара и техничара Србије; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (уколико је дошло до промене презиме-
на кандидата); уверење Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање или други 
доказ о радном искуству, уколико га кандидат 
поседује; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; докази о додатном струч-
ном образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); кратку биографију, са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 
Приликом заснивања радног односа канади-
дат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за заснивање 
радног односа на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
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пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Завод за ургентну медицину Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас ће бити објављен и на интернет 
презентацији Министарства здравља РС, интер-
нет презентацији Завода и огласној табли Заво-
да. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. 
По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или 
путем поште у затвореној коверти (препору-
чено) на адресу: Завод за ургентну медицину 
Крагујевац, 34000 Крагујевац, Улица слобода 
бб., са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос – радно место „медицинска сестра 
– техничар ради замене привремено одсутне 
запослене”.

Медицинска сестра – техничар 
терену

у Служби хитне медицинске помоћи,  
на одређено време, због повећаног 

обима посла, најкасније до краја 
календарске године

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење) и Посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Заводу. 
Посебни услови: VI степен стручне спреме, 
висока медицинска школа и положен струч-
ни испит. Опис послова: послови медицинске 
сестре – техничара на терену у Служби хитне 
медицинске помоћи у складу са Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу. Заинтересовани кандидати 
подносе следећа документа у оригиналу или 
овереној копији: диплому високе медицин-
ске школе (VI степен); уверење о положеном 
стручном испиту; лиценцу или решење о упису 
у именик Коморе сестара и техничара Србије; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (уколико је дошло до промене пре-
зимена кандидата); уверење Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање или 
други доказ о радном искуству уколико га кан-
дидат поседује; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда), не старије 
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице), не старије од 6 месеци; доказе о 
додатном стручном образовању или оспо-
собљености (уколико их кандидат поседује); 
кратку биографиј, са адресом, контакт теле-
фоном, e-mail адресом. Приликом заснивања 
радног односа канадидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за заснивање радног односа на 
радним местима са повећаним ризиком према 
Акту о процени ризика. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на интернет презентацији Минис-

тарства здравља РС, интернет презентацији 
Завода и огласној табли Завода. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. 
Пријаве се подносе лично или путем поште у 
затвореној коверти (препоручено) на адресу: 
Завод за ургентну медицину Крагујевац, 34000 
Крагујевац, Улица слобода бб., са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос – 
радно место „медицинска сестра – техничар 
због повећаног обима посла”.

Возач санитетског возила
за санитетски превоз и превоз на 
хемодијализу, на одређено време,  

због повећаног обима посла,  
до 31.12.2022. године  

(уз могућност продужетка)

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење) и Посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Заво-
ду. Посебни услови: IV или III степен стручне 
спреме, возачка дозвола Б категорије. Опис 
послова: послови возача санитетског возила 
за санитетски превоз и превоз на хемодијализу 
и возача санитеског превоза у складу са Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Заводу. Заинтересовани 
кандидати подносе следећа документа у ори-
гиналу или овереној копији: диплому средње 
школе (IV/III степен); уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена кандидата); уверење Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање или други доказ о радном искуству 
уколико га кандидат поседује; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице), не старије од 6 месеци; 
доказе о додатном стручном образовању или 
оспособљености (уколико их кандидат поседу-
је); возачку дозволу Б категорије; кратку био-
графију, са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. 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. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Завод за ургент-
ну медицину Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на 
интернет презентацији Министарства здравља 
РС, интернет презентацији Завода и огласној 
табли завода. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати, могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. По завршетку конкурса предата доку-
мента се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе 
лично или путем поште у затвореној коверти 
(препоручено) на адресу: Завод за ургентну 
медицину Крагујевац, 34000 Крагујевац, Улица 
слобода бб., са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос – радно место взач сани-
тетског возила за санитетски превоз и превоз 
на хемодијализу”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, 302-222
факс: 013/741-166

e-mail: sbpbk@kovin.info
www.sbpb.kovin.info 

Лабораторијски техничар
на одређено време, због повећаног 

обима посла, најдуже 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања / 
испити: стручни испит – лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 
Кандидати морају предати: кратку биографију 
(ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању у 
звању наведеном у огласу. Напомена: у прија-
ви на оглас, поред осталих података, кандидат 
треба да да своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на следећу горе наведену 
адресу или лично у архиви Болнице са назна-
ком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе запошља-
вања. Изабрани кандидати су у обавези да 
доставе лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

1 Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице,ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, однос-
но, на спровођењу скрининг програма у скла-
ду с посебним програмима донетим у складу 
са прописима и планом рада службе; врши 
дијагностику и благовремено лечење пације-
ната; указује хитну медицинску помоћ; упућује 
пацијента у одговарајућу здравствену устано-
ву према медицинским индикацијама, односно 
код лекара специјалисте и усклађује мишљења 
и предлоге за наставак лечења пацијента; про-
писује лекове и медицинска средства; у поступ-
ку остваривања здравствене заштите изабра-
ни лекар упућује пацијента на секундарни и 
терцијарни ниво; на основу мишљења докто-
ра медицине специјалисте одговарајуће гра-
не медицине упућује пацијента на терцијарни 
ниво; води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише 
здравствене услуге које пружа; први и поновни 
гинеколошки преглед, колпоскопски преглед, 
узимање размаза и микроскопирање препарата 
за ПА, палпаторни преглед дојке, први и понов-
ни преглед трудница, после порођаја; контрол-
ни лекарски преглед, скрининзи, превентивни 
прегледи, благовремено дијагностиковање и 
лечења гинеколошких обољења и поремећаја, 
ултразвучна дијагностика (труднице гинеколо-
гија), ради све прегледе из домена струке, води 
порођај код хитних пацијената у ДЗ, врши пре-
гледе и даје мишљења на захтев инвалидских 
и пензијских комисија, фактурише пружене 
здравствене услуге, води медицинску докумен-
тацију; ради и друге послове из домена своје 
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струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе, којима је и одговоран за 
свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из гинекологије и акушерства, курс из екс-
фолијативне цитодијагностике, колпоскопије; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из гинекологије и 
акушерства, курс из ексфолијативне цитодијаг-
ностике, колпоскопије. Радно искуство / додат-
на знања / испити: стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; едукација из области 
ултразвучне дијагностике; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине познавање рада на рачунару (основ-
ни пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију дипломе о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дипломе о положеном спе-
цијалистичком испиту, фотокопија уверења 
о положеном курсу, фотокопију лиценце или 
фотокопију решења о упису у комору и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном дос-
тавом у писарницу Дома здравља „Др Милутин 
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 
12. Обавезно назначити за које радно место се 
конкурише. Резултати огласа ће бити објавље-
ни на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs 
и на огласној табли – IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 31.08.2022. године, у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место 
лабораторијски техничар, на одређено време 
до шест месеци, за потребе Хематолошке лабо-
раторије. У осталом делу текст огласа остаје 
непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 31.08.2022. године, у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место 
домар / мајстор одржавања, на одређено вре-
ме по основу замене, до повратка радника са 
боловања – Одсек за одржавање објеката. У 
осталом делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Домар / мајстор одржавања
на одређено време по основу замене,  

до повратка радника са боловања, 
Одсек за одржавање објеката

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме; 
најмање 1 година радног искуства на одгова-

рајућим пословима. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.). Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно искуство 
о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење 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 разма-
трање.

ЗУ АПОТЕКА „ВЕБА”
35210 Свилајнац

Фармацеут
одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII ССС дипломирани фармаце-
ут, стручни испит, лиценца за фармацеута. 
Сменски рад. Јављање кандидата на теле-
фон 064/2729-727, лице за контакт Миле-
на Бранисављевић; слање пријава на имејл: 
apotekaveba@gmail.com. Рок за реализацију 
31.10.2022.

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: IV ССС фармацеутски техничар, струч-
ни испит. Рад у сменама. Јављање кандидата на 
телефон: 064/2729-727, лице за контакт Миле-
на Бранисављевић. Слање пријава на имејл: 
apotekaveba@gmail.com. Рок за реализацију 
30.09.2022.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар 
за потребе Центра за радијациону 
онкологију, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

2 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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-

та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наве-
дене документе у року наведеном 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 кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког 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

Виши физиотерапеут
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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла (VI степен); диплома о стеченом средњем 
образовању; сведочанства за сваки завршен 
разред средњег образовања; уверење о поло-
женом стручном испиту за VI степен; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија 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, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 упра-
ве или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наве-
дене документе у року наведеном 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 
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се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког 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

Медицински техничар
пробни рад од 3 месеца

10 извршилаца

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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наве-
дене документе у року наведеном 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 кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-

ког 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

Мајстор одржавања / механичар за 
одржавање медицинске опреме

за потребе Службе за техничке послове, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни 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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
средњем образовању (IV степен); сведочанства 
за сваки завршен разред средњег образовања; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: 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 ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО).Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на горе наведену адресу. Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар 
(IV степен) за потребе Клинике за 

општу хиругију, на одређено време до 
6 месеци, због повећаног обима посла, 

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 систематизацији 
послова у Универзитетском клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; сведочанства за сваки завршен разред 
средњег образовања; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
дозвола за рад – лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос; 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 упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Универ-
зитетски клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког 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. Обавез-
но назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ____ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

Пословни центри НСЗ
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
пробни рад од 3 месеца

10 извршилаца

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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: доказ о 
завршеном основном образовању; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном 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 кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на 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 подно-
си пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Администратор подршке 
корисницима информационих 

система и технологија
за потребе Службе за правне и 

економско финансијске послове,  
пробни рад од 3 месеца

2 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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом средњем образовању; сведочанства 
за сваки завршен разред средњег образовања; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном 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 кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког 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)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике, при Заједничким 

медицинским пословима,  
на одређено време на 6 месеци  

због повећаног обима посла

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

2. Виша медицинска сестра – 
техничар у операционој сали

за рад у Одељењу операционе сале, 
Сектора за хируршке гране медицине, 
на одређено време на 6 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша 
мед. сестра – техничар или хируршког смера, 
висока медицинска школа струковних студија, 
или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском 
програму струковна медицинска сестра техни-

чар или хируршког смера VI/1 или VI/2степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. 

3. Медицинска сестра – техничар  
у дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике, на одређено време  

на 6 месеци због повећаног обима посла
2 извршиоца

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

4. Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

у Одсеку за стандардну негу, у Служби 
за урологију, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог 
на боловању

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

ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме); оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком „За оглас” са називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише 
искључиво поштом а на горе наведену адресу. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болни-
це Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Стоматолошка сестра – техничар
у амбуланти, у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа стоматолошког или општег смера, IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору. 

2. Спремачица
за рад у просторијама у којима се 

пружају здравствене услуге, у Одсеку 
за одржавање хигијене објеката и 

простора

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: основно образовање. 
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3. Доктор медицине
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене  

до њеног повратка на рад,  
у Служби опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршен медицински факултет, 
VII-1 степен стручне спреме; положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору. 

4. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, на одређено време, ради 
замене привремено одсутне запослене, 
до њеног повратка на рад, а најкасније  

до 31.12.2022. године,  
у Служби за здравствену заштиту деце  

и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа педијатријског или општег смера, IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору. 

ОСТАЛО: кандидати (за сва радна места) дос-
тављају: пријаву на оглас у којој наводе за 
које радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења или потврде о 
положеном стручном испиту (за послове под 
редним бројем 1, 3 и 4); оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору 
(за послове под редним бројем 1, 3 и 4); изјаву 
да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; фотокопију личне карте. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на оглас, а ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору канди-
дата одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на горе 
наведену адресу. Опис послова: Утврђен Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Мајстор одржавања
за рад у Одељењу за техничке и друге 

послове, на одређено време због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: средње образовање: 
III или IV степен стручне спреме; возачка доз-
вола Б категорије. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о стручној спреми; оверену фото-
копију возачке дозволе Б 1 категорије и писа-
ну изјаву да је кандидат активни возач; изјаву 
да су здравствено способни за тражене посло-
ве; биографију са адресом и контакт телефон. 
Изабрани кандидат је обавезан да приликом 

заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком „Пријава на 
оглас број 20/2022”.

Медицинска сестра – техничар 
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско 

епидемиолошку заштиту, на одређено 
време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: стручна спрема / образо-
вање: средње образовање из области медици-
не. Додатна знања / испити / радно искуство: 
IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
– техничар општег смера, положен стручни 
испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверен препис или фотоко-
пију лиценце или решења о упису у комору; 
оверену фотокопију возачке дозволе Б 1 кате-
горије и писану изјаву да је кандидат активни 
возач; биографију са адресом и контакт теле-
фон. Изабрани кандидат је обавезан да прили-
ком заснивања радног односа достави уверење 
о здравственој способности. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком „Пријава 
на оглас број 21/22”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Психолог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено високо образовање, VII/1 
степен. Као доказ о испуњености услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс 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 кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни однос. 
Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, 
њих обрађује Кадровска служба Дома здравља. 
Приликом заснивања радног односа, канди-
дати су дужни да доставе: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве који се заснивају – не старије од 6 месеци; 
уверење суда да се против кандидата не води 
судски поступак – не старије од 6 месеци; уве-
рење МУП-а да кандидат није осуђиван за кри-
вична 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 запошљавање. Пријаве 
на конкурс доставити писарници Дома здравља 
Нови Пазар, Генерала Живковића 1, са наз-
наком „За јавни оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт: 
020/311-765. Опис послова: Према Правилнику 
о организацији и систематизацији радних места 
у Дому здравља Нови Пазар.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Радник на одржавању хигијене  
– спремачица

на одређено време до 3 месеца  
због повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове одржавања 
хигијене и спровођења мера санитарно хигијен-
ског режима; спрема и уређује собе и просто-
рије за боравак корисника; пријављује сва 
оштећења и кварове на инсталацијама, инвен-
тару и опреми; прати стање залиха потрошног 
материјала и ситног инвентара за потребе одр-
жавања чистоће; обавља и друге послове по 
налогу директора Клинике и начелника Службе 
ако је оспособљен за обављање тих послова.

УСЛОВИ: основно образовање. Приликом прија-
ве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: биографију са адресом 
и контакт подацима фотокопију личне карте 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); фотокопију дипломе 
о завршеној школи; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (радно иску-
ство – предност ће имати кандидати са дужим 
радним искуством посебно у области одржа-
вања хигијене у здравственим установама; 
стечено додатно образовање или оспособље-
ност; дужина трајања школовања и сл.). Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује кадровска служба Клинике за сто-
матологију Војводине. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима; 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (оригинал или оверена фото-
копија уверења суда, не старије од 6 месеци) и 
уверење да кандидат није осуђиван (оригинал 
или оверена фотокопија уверења из полицијске 
управе, не старије од 6 месеци). Уколико иза-
брани кандидат не достави наведене документе 
у остављеном року са њим се неће закључити 
уговор о раду.

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адресу: Клиника за стоматологију Војводи-
не, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12, са наз-
наком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос на одређено време”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Портир – чувар
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање. Уз пријаву поднети краћу 
биографију, оверену копију дипломе о заврше-
ној одговарајућој школи са просечном оценом 
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током школовања, фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду 
послодавца (други доказ о радном искуству), 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге венчаних уколико је 
кандидат променио презиме, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству, копију/
очитану личну карту. Напомена: лекарско уве-
рење којим се доказује здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за које 
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат 
који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. 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 друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове ОБ 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве слати у затвореним ковертама на 
горе наведену адресу, или доставити лично у 
Правну службу Опште болнице Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата. Опис послова: пред-
виђен систематизацијом послова установе, за 
послове са завршеном средњом школом.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Санитарно еколошки техничар
за рад у Одељењу за заразне и 

незаразне болести, у Центру за контролу 
и превенцију болести, на одређено 
време, на период од 4 месеца, због 

привременог повећања обима посла 
изазваног епидемијом COVID 19

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати морају испунити 
следеће посебне услове: средње образовање 
из области медицине, у четворогодишњем 
трајању, за санитарног/санитарно-еколошког 
техничара, положен стручни испит за санитар-
ног/ санитарно еколошког техничара, лиценца, 
шест месеци радног искуства у звању сани-
тарног/санитарно-еколошког техничара, поло-
жен возачки испит Б категорије. Уз пријаву на 
оглас кандидати су дужни да доставе доказе о 
испуњености услова огласа, у копијама, које не 
морају бити оверене: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, сведочан-
ство о завршеном четвртом разреду средње 
медицинске школе за санитарног/ санитар-
но-еколошког техничара, диплому о заврше-
ној средњој медицинској школи за санитар-
ног/ санитарно-еколошког техничара, уверење 
о положеном стручном испиту за санитарног/ 
санитарно еколошког техничара, лиценцу, 
возачку дозволу за управљање возилом Б кате-
горије. доказ о промени презимена, уколико је 
кандидат променио презиме. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова, достављају се непо-
средном предајом или путем поште, Заводу за 
јавно здравље Ужице, Др Веселина Маринко-
вића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа на интернет страници 
Националне службе за запошљавање и публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве 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.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Дипломирани правник на 
пословима правно-кадровски 

аналитичар
на одређено време, најкасније  

до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: Стручна спрема: високо образовање: 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 СПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања: знање 
рада на рачунару. Најмање три године радног 
искуства.

2. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време, најкасније  
до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: Стручна спрема, образовање: средње 
образовање; знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас под-
носе следећа документа: молбу за пријем са 
кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, диплому о завршеној школи – факул-
тету (оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге венчаних (због промене пре-
зимена), уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење 
општинског суда да се не води кривични посту-
пак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци. У захтеву (молби) кан-
дидат треба да наведе документацију коју је 
доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се 
могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, 
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова у 
затвореној коверти или послати препоручено 
поштом на горе наведену адресу, са назна-
ком „За оглас”, и називом радног места. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” а након објаве треба 
слати документа у Дому здравља Бујановац. 
Изабрани и неизабрани кандидати биће писме-
но обавештени. Опис послова: Према Правил-
нику о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Бујановац од IV/2020. год.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Сервир
на одређено време ради замене  

радника на боловању

Опис посла: уређује просторије за сервиси-
рање, поставља столове и столњаке и прима 
потребан прибор за услуживање; сервира храну 
и пиће пацијентима у трпезарији а по потре-
би и на одељењима и гостима болнице; води 
рачуна о правилном послуживању и опхођењу 
са болесницима, радницима и гостима; одржа-
ва чистоћу трпезарије, и приручних кухиња на 
одељењима; пере прибор за јело и одржава 

хигијену осталог инвентара; по налогу дије-
тетичара обавља послове почетне припреме 
хране (помоћни кухињски послови) и посло-
ве магационера. За свој рад одговара шефу 
кухиње.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: средње образовање, III степен 
стручности, конобар или сервир. Као доказ о 
испуњености ових услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли смер конобар или сервир. Пријаве кандида-
та које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа, у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. 
Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем 
поште на адресу Специјална болница за плућне 
болести „Озрен” Сокобања насеље Озрен бб., 
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас 
за сервира” или лично у просторијама Болнице.

Здравство и социјална заштита

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Оглас објављен 07.09.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се у целости.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Стручни радник  
за управно-правне послове

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених Законом 
о раду, треба да испуњава и следеће посебне 
услове: да је држављанин Републике Србије; 
да је стекао високо образовање на студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да 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 против 
њега не води кривични поступак за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у држав-
ним органима. 

ОСТАЛО: Кандидат, уз пријаву мора да подне-
се следеће документе у оригиналу или у овере-
ној копији не старијој од шест месеци: пријаву, 
својеручно потписану, са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ о одговарајућој стручној спреми, 
оригинал или оверена фотокопија дипломе; 
потврда о радном искуству у струци; уверење 
да није осуђиван; уверење да није под истра-
гом и уверење о општој здравственој способ-
ности. Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања јавног конкурса у публикацији „Послови” 



Бесплатна публикација о запошљавању 2721.09.2022. |  Број 1006 |   

Здравство и социјална заштита / Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање

Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом, 
доставити на адресу: Центар за социјални рад 
Штрпце, Призрен и Гора, 38236 Штрпце, Цара 
Лазара бб., са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Конкурса се објављује и на огласној табли Цен-
тра за социјални рад Штрпце, Призрен и Гора. 
Све додатне информације могу се добити на 
телефон 0290/71-076.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЗА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

И ЦРНА ТРАВА
16210 Власотинце 

Димитрија Стојановића 14
тел./факс: 016/875-459

e-mail: csrvlasotince@gmail.com
vlasotince.csr@minrzs.gov.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом, треба да испуњава и следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије; 
да има високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социо-
лошких наука, односно стручни назив дипло-
мирани социјални радник; да има најмање 
пет година радног искуства у струци; да није 
осуђиван и да се против њега не води кривич-
ни поступак за дела која га чине неподобним за 
рад у државним органима; да поседује органи-
заторске способности.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити документацију о испуњености напред 
наведених услова, као и извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију). Кан-
дидат уз прописану конкурсну документацију 
подноси и програм рада за мандантни период 
на који се врши избор, који разматра Управ-
ни одбор Центра за социјални рад у поступку 
давања мишљења за именовање директора. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања.

ДОМ „ВЕТЕРНИК”
21203 Ветерник, Книнска 157

Хигијеничар
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

Јављање кандидата на телефон: 064/6578-093.

Индустрија и грађевинарство

MARELLA NATURAL DOO
КРАГУЈЕВАЦ
тел. 060/3366-190

Радник у производњи
на одређено време 3 месеца

Опис посла: Прерада и цеђење воћа и поврћа.

УСЛОВИ: Без обзира на ниво квалификације и 
на занимање; радно искуство није неопходно; 
возачка дозвола Б категорије. 

Возач Б категорије
на одређено време 3 месеца

Опис посла: Управљање комбијем до 3,5 тона.

УСЛОВИ: Од III до IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није неоп-
ходно; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба 
да позову на контакт телефон: 060/3366-190 
најкасније до 15.10.2022.

МЕТАПЛАСТ ДОО
18207 Малча, Светог Ђорђа 71

Радник за монтажу и паковање 
производа

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на имејл адресу: metaplastnis@yahoo.com

Култура и информисање

МУЗЕЈ РУДАРСТВА 
И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 19

Референт за јавне набавке, 
кадровске и административне 

послове

Опис послова: припрема документацију и нео-
пходне информације за израду годишњих пла-
нова јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује; води евиденцију у складу са про-
писима, по окончању јавних набавки и набавки 
на које се закон не примењује; издаје потрош-
ни и други материјал и води потребне евиден-
ције; прикупља и обрађује потребне податке за 
набавку основних средстава; учествује у спро-
вођењу набавке ситног инвентара; припрема 
документацију и евидентира, разврстава, дист-
рибуира, контролише исправност и архивира 
документацију поступцима јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује; припре-
ма податке за израду извештаја о спровођењу 
јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује; води евиденцију јавних набавки 
и ажурира податке у одговарајућим базама; 
издаје одговарајуће потврде и уверења; води 
и ажурира персоналниа досијеа запослених и 
ангажованих лица и води евиденције и врши 
пријаву/одјаву запослених код надлежних 
органа; води општи деловодник, пописе аката 
и заводи, разводи, архивира и задужује акта; 
врши распоређивање, отпрему и доставу доку-
ментације и поште; пружа подршку припреми 

и одржавању састанака; припрема и умножа-
ва материјал за рад; води евиденцију опреме и 
осталих средстава и стара се о набавци, чувању 
и подели потрошног канцеларијског материја-
ла; води прописане евиденције и ажурира 
податке у одговарајућим базама. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 1) на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; 2) на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: знање рада на рачунару; знање 
страног језика; најмање једна година радног 
искуства на пословима јавних набавки. Општи 
услови за запослење: да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да има прописано обра-
зовање за рад на оглашеном радном месту, да 
није правноснажно осуђиван на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци, да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос 
због теже повреде дужности из радног односа.

ОСТАЛО: пријава на конкурс садржи: назив 
радног места за које кандидат подноси пријаву, 
име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, 
интернет адресу, податке о образовању, подат-
ке о дужини радног стажа, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним облас-
тима знања. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана. Докази који се прилажу 
уз пријаву на јавни конкурс: диплома или уве-
рење којим се потврђује стручна спрема; доказ 
о радном искуству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); потврде /у верења да канди-
дат није правоснажно осуђивано на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци; учес-
ници конкурса који су били у радном односу 
потребно је да доставе оригинал или оверену 
фотокопију потврде/уверења да им раније није 
престао радни однос због теже повреде дуж-
ности из радних односа. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или у фотокопији која је овере-
на код јавног бележника. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс”, или се предају лично у пријемној 
канцеларији Музеја рударства и металургије 
Бор, сваког радног дана од 08-14 часова. Кон-
такт телефон 030/424-963, сваког радног дана 
од 10-12 часова. Рок за подношење пријава је 
8 календарских дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
периодичном издању публикације Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Напомена: 
неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, као и пријаве кандида-
та који не испуњавају услове јавног конкурса, 
односно нису доставили све потребне доказе, 
биће одбачене. Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, разговор ће обавити директор Музеја 
рударства и металургије Бор, Улица Моше 
Пијаде 19, у Бору, а кандидати ће о датуму и 
времену бити обавештени телефонским путем 
на контакт бројеве телефона које су навели 
у својим пријавама или путем мејла на e-mail 
адресе које су навели у пријави. Кандидати 
ће о резултатима конкурса бити обавештени 
у року од 8 календарских дана од дана исте-
ка рока за подношење пријаве на конкурс, на 
адресу коју су навели у пријави. Докази прило-
жени уз пријаву на јавни конкурс кандидатима 
ће бити враћени уз донету одлуку послодавца 
о избору кандидата. Овај конкурс објављује 
се и на огласној табли и интернет презента-
цији Музеја рударства и металургије Бор www.
muzejrudarstvaimetalurgije.rs 

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

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
на одређено време

УСЛОВИ: Опис послова: припрема појединачне 
акте из области правних, кадровских и админи-
стративних послова; припрема, дистрибуира и 
обрађује материјале за седнице органа Факул-
тета и комисија стручних органа и води запис-
нике; израђује одлуке органа Факултета; прати 
све законске прописе из делокруга рада (рад-
ног, управног, привредног права); води управ-
ни поступак из делокруга рад; учествује у изра-
ди нацрта општих аката Факултета; учествује 
у изради свих врста уговора, одлука, решења; 
води прописане евиденције и ажурира подат-
ке у одговарајућим базама података. Услови: 
високо образовање из области правних наука 
– правни факултет, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
пoзнавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријава треба да садржи: кратку 
пословну биографију (са контакт подацима); 
оверену копију дипломе о стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 

држављанству. Рок за пријављивање кандидата 
на конкурс је 15 дана, почев од наредног дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приложена конкурсна докумен-
тација неће се враћати кандидатима, а обра-
да података о личности ће се користити само 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкур-
са доставити на адресу: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕО-
ГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Служби за 
опште послове – са назнаком пријава на кон-
курс, 11000 Београд Војводе Степе 305. Прија-
ве се подносе путем препоручене пошиљке на 
наведену адресу, или лично (зграда Саобраћај-
ног факултета, на Архиви факултета).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

1. Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Општа и неорганска хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута Хемијског факултета и осталих 
општих аката Хемијског факултета и Универзи-
тета у Београду.

2. Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута и осталих општих аката Уни-
верзитета у Београду – Хемијског факултета и 
Универзитета у Београду.

3. Наставник у звању доцента  
за ужу научну област Општа  

и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута и осталих општих аката Уни-
верзитета у Београду – Хемијског факултета и 
Универзитета у Београду.

4. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Општа и 

неорганска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: диплома основних мастер академских 
студија (студент докторских студија), и други 
услови утврђени Законом о високом образо-
вању, Статутом Хемијског факултета и осталим 
општим акатима Хемијског факултета и Универ-
зитета у Београду.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој школ-
ској спреми, потврда надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван са правним последицама 
за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало) достављају се искључиво 
поштом на адресу: Хемијски факултет у Београ-
ду, Студентски трг бр. 12-16, или електронском 
поштом на адресу office@chem.bg.ac.rs у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

11080 Београд, Земун, Аласка 17

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време до повратка запослене  
са породиљског боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања су: 1. да има одговарајуће 
образовање, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима 
– лекарско уверење, 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да 
има држављанство Републике Србије, 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пропратно писмо доставити 
следећу документацију: биографију, диплому о 
одговарајућем образовању, сходно члану 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања – оверена копија, не старија од 6 месе-
ци, уверење о држављанству РС – оригинал или 
оверена копија не старија од 6 месеци, извод 
из МК рођених оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци. Наведену документа-
цију доставити лично или поштом на адресу 
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа до 12 часова. Ако је прија-
ва послата поштом, благовремена је ако има 
жиг поште са валидним датумом, не старијим 
од 8 дана од објаве огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Контакт 
особа: Драгана Ускоковић, секретар школе, тел. 
011/2612-753.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

тел. 011/2143-965, 3111-779

Наставник географије
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, 141, 142 и 
143 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Кандидат треба да испуњава 
све услове за пријем у радни однос из чл. 139 
ст. 1 и чл. 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата врши се прет-
ходна провера психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака на коју 
се упућују кандидати који су изабрани у ужи 
избор. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидати обавезно подносе: доказ 
о одговарајућем образовању – диплома одго-
варајућег степена и врсте образовања (лица са 
звањем мастер достављају и диплому основ-
них академских студија) – оверена фотоко-
пија; доказ да нису осуђивани правноснажном 
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пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – оригинал не ста-
рији од 6 месеци; уверење о држављанству 
издато на прописаном обрасцу са холограмом 
– оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холо-
грамом – оверена фотокопија; доказ о позна-
вању српског језика – подноси само кандидат 
који није стекао образовање на српском јези-
ку; биографију. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријавни формулар са биографијом и конкур-
сом траженим доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити лично или поштом на наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс за радни 
однос на одређено време”. Достављени подаци 
обрађиваће се у складу са Законом о заштити 
података о личности у сврху обраде података у 
конкурсном поступку.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕТЛИЋ”

11080 Београд, Земун, Добановачки пут 34

Васпитач деце предшколског узраста

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спре-
ме, завршен факултет или виша школа за 
образовање васпитача, смер васпитач деце 
предшколског узраста, поседовање лиценце 
је пожељно, али није неопходно, радно иску-
ство је пожељно, али није неопходно, канди-
дат мора да поседује одговарајуће образовање, 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Нудимо: могућност напре-
довања, рад у креативном и стимулативном 
окружењу, стручно усавршавање, приправнич-
ки стаж – ментор. Кандидати који испуњавају 
услове, могу своју радну биографију доставити 
на имејл адресу: detlicvrtic@gmail.com. Контакт 
особа: Нада Јевђевић (телефони: 011/3731-164 
и 064/8057-462).

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
11126 Београд

Велики Мокри Луг, Радосава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: 1. најмање IV степен стручне спреме 
(доказ доставити уз пријаву на конкурс, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, не старија од 
6 месеци); 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (доказ 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); 3. познавање ромског језика 
(доказ доставити уз пријаву на конкурс у ори-
гиналу или овереној фотокопији, не старија од 
6 месеци); 4. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доказ прибавља кан-
дидат); 5. држављансто Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); 6. извод из матичне књихе рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријем-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци МПНТР и са одштампаним формуларом са 
конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњењу услова, достављају лично у секре-
таријату школе или поштом на горе наведену 
адресу у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/7703-506

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 
139 и чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020, 129/21): да поседује одго-
варајуће високо образовање; да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкуса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
уз одштампан пријавни формулар треба да 
приложи биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверење о стеченом 
образовању, доказ 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 малолет-
ног 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потвр-
да или уверење из МУП-а, не старије од 6 
месеци), доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандитати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
У том случају кандидат доставља писмени 
доказ да је положио српски језик по програ-

му високошколских установа – оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству не старије од 
6 месеци); извод из матичне књниге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); очитану личну карту. Одлуку о 
избору кандидата доноси директор на основу 
образложене листе коју му доставља конкур-
сна комисија у року о 8 дана од дана обаље-
ног разговора са кандидатима који испуња-
вају услов за пријем у радни однос. Пријава 
на конкурс обавезно садржи податке о кан-
дидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон, адреса 
елекртонске поште ако је кандидат поседује). 
Пријава са потребном документацијом подноси 
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за наставника математике”. Документација се 
може доставити лично или поштом да наведе-
ну адресу. Школа нема обавезу да пријавље-
ном кандидату врати достављену докумен-
тацију. За сва друга обавештања можете се 
обратити секретаријату школе, на број теле-
фона 011/7703-506.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну 
област Вероватноћа и статистика

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Вероватноћа и статистика

на одређено време од 12 месеци,  
са 50% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну 
област Теоријска математика
на одређено време од 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент 
мастер или специјалистичких студија, који је 
студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00. Ближи усло-
ви за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Зако-
на о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони) и чланом 91 Ста-
тута Математичког факултета. Приликом конку-
рисања потребно је поднети молбу, биографију, 
оверену копију дипломе.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци,  
са 50% радног времена

12 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани информатичар, дипло-
мирани математичар – модул Рачунарство и 
информатика, студент мастер или специјалис-
тичких студија, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, 00. Ближи услови за избор су утврђени 
чл. 82, 83 и 84 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закони) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потребно 
је поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе.
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Асистент за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА) 

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Топологија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Нумеричка математика и 

оптимизација
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 36 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је 
студије првог и другог степена завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8, 00 или VII/2 
степен стучне спреме, академски назив магис-
тар наука. Ближи услови за избор су утврђени 
чл. 84 Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон 
и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потребно 
је поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе и уколико кандидат поседује и списак 
научних радова и сепарате истих.

Aсистент са докторатом за ужу 
научну област Теоријска математика

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: доктор наука – математичке нау-
ке, доктор математичких наука. Ближи усло-
ви за избор су утврђени чл. 85 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 
и 6/2020 – др. закони) и чланом 91 Статута 
Математичког факултета. Приликом конкури-
сања потребно је поднети молбу, биографију, 
оверену копију дипломе и списак научних радо-
ва и сепарате истих.

Доцент за ужу научну област Реална 
и комплексна анализа

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – математичке науке. Ближи услови за 
избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2017 – др. закон и 73/2018) и чла-
ном 91 Статута Математичког факултета. При-
ликом конкурисања потребно је поднети мол-
бу, биографију, оверену копију дипломе, списак 
научних радова и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу  
научну област Алгебра и 

математичка логика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из области за коју се бира. Ближи усло-
ви за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона 

о високом образовању („Службени гласник 
РС”, број 44/2010) и чланом 91 Статута Мате-
матичког факултета. Приликом конкурисања 
потребно је поднети молбу, биографију, ове-
рену копију дипломе, списак научних радова и 
сепарате истих.

Доцент за ужу научну област 
Астрономија

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну 
област Астрофизика

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – астрономске науке, доктор астроном-
ских наука, доктор астрономије. Ближи услови 
за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2017 – др. закон и 73/2018) и чла-
ном 91 Статута Математичког факултета. При-
ликом конкурисања потребно је поднети мол-
бу, биографију, оверену копију дипломе, списак 
научних радова и сепарате истих.

ОСТАЛО: молбе са потребним документима 
могу се доставити Факултету на наведену адре-
су или лично предати у Секретаријат факул-
тета, сваког радног дана од 10 до 15 часова у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ”
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/8871-763 

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена за 

запосленог распоређеног на радно 
место помоћник директора, најдуже  

до краја школске 2022/23.

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање предвиђено на основу чла-
на 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и то: за наставника разредне 
наставе: професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломира-
ни учитељ – мастер; професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(да није осуђиван 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање); 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: пријавни формулар са сајта 

Министарства просвете; краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије – 
оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених – оверену фотокопију; доказ о неос-
уђиваности. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Потребну документацију заједно са 
пријавним формуларом доставити на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16

Редовни професор за ужу научну 
област Зоологија

на Катедри за зоологију бескичмењака и 
ентомологију у Институту за зоологију

Редовни професор за ужу научну 
област Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију и 
лихенологију у Институту за ботанику  

и Ботаничкој башти „Јевремовац”

Доцент за ужу научну област 
Биофизика

на Катедри за општу физиологију и 
биофизику у Института за физиологију 
и биохемију „Иван Ђаја”, на одређено 

време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију и 
лихенологију у Институту за ботанику и 

Ботаничкој башти „Јевремовац”,  
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, смисао за настав-
ни рад, непостојање сметње из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању.

Асистент за ужу научну област 
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију  
у Институту за зоологију,  

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8 или академски 
назив магистра наука са прихваћеном темом 
докторске дисертације, смисао за наставни рад, 
непостојање сметње из члана 72став 4 Закона о 
високом образовању и остали услови утврђени 
чланом 84 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: пријаву са биографијом, овереним 
преписом дипломе и списком и сепаратима 
научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.
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PPU „PLAY”
Београд, Палилула, Иванковачка 6

e-mail: info@vrticplay.rs

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
законом прописане услове за заснивање радног 
односа: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 141 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и члана 39 3акона о предшколском васпитању 
и образовању; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да 
није осуђиван ван правознажном 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 радос-
крљење, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
потребно додатно искуство: познавање енглес-
ког језика, средњи ниво.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” искључиво путем електрон-
ске поште на адресу: info@vrticplay.rs са назна-
ком „За конкурс”. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар, преузима се са 
званичне странице Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја (скениран); био-
графију; диплому (скениран оригинал); лицен-
цу за рад у предшколској установи; уверење о 
држављанству; уверење да нису осуђивани од 
стране МУП-а; потврду о познавању енглес-
ког језика. Лекарско уверење, као доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, издато у задњих 
шест месеци доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
Београд, Палилула, Мије Ковачевића 11б

Редовни професор за ужу научну 
област Страни језик струке 

(теологије) – енглески језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
филолошких наука, као и претходно заврше-
не основне и магистарске студије филологије, 
објављени стручни и научни радови претеж-
но из уже научне области за коју се конкурс 
расписује и способност за наставни и научни 
рад. Остали услови су предвиђени Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом Факултета и 
осталим општим актима Универзитета и Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (списак 
научних и стручних радова), радови, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
и благослов надлежног епископа, као и друга 
документација, подносе се на наведену адресу 

факултета у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11060 Београд, Данила Илића 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, и то за 
наставника врсте и подручја рада којој припа-
да Школа, педагога и психолога: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност 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 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 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, као и да није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
4. држављанство Републике Србије; 5. дозвола 
за рад наставника и/или стручног сарадника; 6. 
завршена обука и положен испит за директора 
установе (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност); 7. најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања; 8. знање 
српског језика и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: доказ о држављанству Републи-
ке Србије и извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ); доказ 
да има обављену обуку и положен испит за 
директора (уколико је кандидат поседује); 
доказ да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 

дело из груп кривичних дела против полне 
слободе, 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 старије од 6 месеци); доказ да није 
правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (уверење издато по 
објављивању конкурса); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директо-
ра установе); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандида-
ти који поседују извештај); лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци) – доказ о испуњености овог 
услова подноси се пре закључења уговора; 
радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти, на адресу школе, лично, 
радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или 
препоручено поштом са назнаком „За конкурс 
за избор директора школе”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач
у предшколској установи

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), на 
студијама првог степена (основне академске, 
струковне, специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од 3 године или 
више образовање, образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Обавеза полагања испита за лиценцу. Канди-
дат попуњава пријавни формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидат доставља оверену фото-
копију дипломе, односно дипломе и додатка 
уз диплому о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стеченој стручној спреми и 
уверење о положеним испитима (не старије 
од 6 месеци), уверење о положеном стручном 
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испиту или уверење о положеном испиту за 
лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фото-ко-
пију уверења полицијске управе (не старије 
од 6 месеци) да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику доставља уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део 
пријаве на конкурс. Пријаве са документацијом 
доставити на e-mail: kuca.maste@yahoo.com у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Виши стручнотехнички сарадник
у Служби за финансијско-економске и 
књиговодствене послове, на одређено 

време до 6 месеци, Стручне службе

УСЛОВИ: високо образовање на студија-
ма првог степена економске струке, вишего-
дишње искуство у раду на рачуноводственим и 
финансијским пословима. Уз пријаву достави-
ти биографију и копије докумената као доказ о 
испуњености услова. Пријаве се подносе писар-
ници Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Просторно планирање

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) 
и показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 
27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон) и Статутом Географског 
факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак научних радо-
ва, радови, уверење о држављанству, овере-
не копије диплома о завршеним претходним 
степенима студија) достављају се у писаној 
и електронској форми (ЦД, УСБ) на наведе-
ну адресу Факултета, канцеларија 10, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА 
ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

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

Професор струковних студија за ужу 
област Туризам и хотелијерство

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Услови су утврђени Законом о раду, 
Минималним условима за избор у звања настав-
ника на академији струковних студија и високим 
школама струковних студија, Статутом Акаде-
мије струковних студија Београд, Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
запослених у Академији струковних студија Бео-
град, као и општим актима Академије у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс достављају се 
докази о испуњености услова конкурса: биогра-
фија, списак радова (списак радова доставља 
се и у дигиталном облику – ЦД или УСБ диск), 
оверена копија дипломе о траженом стеченом 
високом образовању и оверене копије диплома 
о свим претходно завршеним степенима студија 
високог образовања, извод из матичне књиге 
рођених, извод из књиге венчаних (ако је кан-
дидат ступањем у брак променио личне подат-
ке), уверење о држављанству, докази о избори-
ма у наставно и научно звање, ако је кандидат 
био биран у наставно и научно звање на другој 
установи и претходно радно искуство, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из чл. 72 Закона о високом обра-
зовању. Документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од 6 месеци и други дока-
зи достављају се на наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. По истеку рока за подношење пријаве 
на конкурс није дозвољено допуњавање кон-
курсне документације од стране кандидата. За 
комплетност документације коју подноси на 
конкурс одговоран је учесник конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11050 Београд, Милана Ракића 41

1. Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,4% радног времена, до повратка 
запослене са породиљског одстуства

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) треба да испуњавају посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020; да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-

дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ђацима и ученицима (лекарско уверење 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом; да знаju српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мента о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад).

2. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) треба да испуњавају посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020); да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ђацима и ученицима (лекарско уверење 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом; да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мента о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад).

3. Педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) треба да испуњавају посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020); да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ђацима и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом; 
да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњени пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у 
оригиналу или овереној фотокопији прилажу: 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о неосуђиваности за кривична дела 
и о непостојању дискриминаторног понашања 
сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3) ЗОСОВ (извод 
из казнене евиденције МУП-а РС, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика за 
кандидате који на српском језику нису стекли 
одговарајуће образовање; доказ да лица, која 
су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани мастер, поседују најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (само за рад-
но место стручни сарадник – психолог). Пре 
закључења уговора о раду, кандидати подно-
се и доказ о испуњености услова из члана 139 
ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима). Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неправовремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или слати 
на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић”, 11050 Бео-
град, Милана Ракића 41.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

11563 Велики Црљени 
Стевана Филиповића 10

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога, из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); 
поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; посе-
довање лиценце за директора установе (кан-
дидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике 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, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; најмање осам годи-
на рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора Школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три годи-
не, или више образовање, за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен  
испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образо-
вања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (уз мастер 

диплому прилаже се и диплома о завршеним 
основним академским студијама); доказ о посе-
довању дозволе за рад наставника или струч-
ног сарадника (оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу односно струч-
ном испиту); потврду о радном искуству, нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (оверену фотокопију или 
оригинал); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење, оверену фотокопију 
или оригинал); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оверну фотокопију или оригинал, 
не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених издатог на прописном обрасцу 
са холограмом (оверену фотокопију или ориги-
нал); доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење из казне-
не евиденције МУП-а, оверену фотокопију или 
оригинал, не старије од шест месеци); доказ 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (потврду / уверење из надлежног 
суда, оверену фотокопију или оригинал, не ста-
рије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о резултататима стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата, уколико је вршен надзор 
(фотокопију извештаја просветног саветника); 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, 
важи само за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе (фото-
копију извештаја о спољашњем вредновању 
квалитета рада школе); доказ о поседовању 
лиценце за директора, ако је кандидат поседу-
је (оверену фотокопију лиценце за директора); 
биографију са адресом, конктакт телефоном 
и кратким прегледом кретања у служби. Дос-
тављена документација се не враћа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова, подносе се у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за избор 
директора”, лично или препорученом поштом 
на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/2889-497

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник технике и технологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), потребно је да кан-
дидат испуњава и посебне услове прописане  

Посао се не чека, посао се тражи
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чл. 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, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) и 
то да: 1) има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који могу наћи на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потребно је да кандидати доставе шко-
ли следећу документацију: радну биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању прописаном 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022); оригинал уверење да кан-
дидат није осуђиван за дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); оригинал уверење да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање у 
складу са Законом о забрани дискриминације 
(„Службени гласник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них (на прописаном обрасцу). Уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику, 
доставља доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Кандидате који испуњавају усло-
ве конкурса конкурсна комисија упућује на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Подаци који се прикупљају у току кон-
курсног поступка биће искоришћени искључиво 

у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, број 87/18). 
Пријавни формулар са потребном документа-
цијом, односно доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу: ОШ „Милан Ђ. 
Милићевић”, 11010 Београд, Боривоја Стевано-
вића 27а, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс за ____ (навести радно место за које се 
конкурише), поштом или лично у секретарија-
ту школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у обзир. Све додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе, радним данима, на број телефона: 
011/2889-497.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни професор за ужу  
научну област Политичка економија 

и финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука 
из уже научне области за коју се бирају, као 
и да испуњавају услове предвиђене Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
– др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 
67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универзи-
тета у Београду и Факултета политичких наука 
за избор у звање ванредног професора и Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16 
са изменама и допунама).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен пре-
пис диплома и додатака диплома/уверења о 
положеним испитима свих нивоа студија, очи-
тана/копија личне карте кандидата, списак 
научних и стручних радова, објављене радове 
и друге доказе у складу са напред наведеним 
актима) доставити на адресу Факултета поли-
тичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву са доказима кандидат доставља и 
својеручно потписану изјаву о изворности која 
је у електронском облику доступна на линку 
www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који под-
несу благовремене и потпуне пријаве и који 
испуњавају услове конкурса организоваће се 
приступно предавање у складу са Одлуком о 
извођењу приступног предавања на Универ-
зитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 195. од 22.09.2016. године, са 
изменама и допунама). Неблаговремено дос-
тављене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну 
област Токсикологија

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 (три) 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора нау-
ка, научне, односно стручне радове објавље-
не у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад; 

више научних радова од значаја за развој нау-
ке у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима са 
рецензијама, односно оригинално стручно ост-
варење (пројекат, студију, патент, оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; већи број науч-
них радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
односно већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим науч-
ним скуповима, објављен уџбеник или моногра-
фију или оригинално стручно остварење, ост-
варене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и мастер ака-
демским студијама; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним прет-
ходним степенима студија и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне 
области (оверене фотокопије); биографију; 
списак радова; радове; уџбеник / монографију 
/ практикум / збирку задатака / оригинално 
стручно остварење; извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци (фотокопија). 
Услови за избор у звање су прописани: Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Пра-
вилником о ближим условима за избор у звање 
наставника на Фармацеутском факултету, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Статутом Универзи-
тета у Београду и Статутом Факултета.

Доцент за ужу научну област 
Токсикологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 (три) 
године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука из 
научне области за коју се бира и има научне, 
односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима са рецензијама и 
способност за наставни рад; завршен фармаце-
утски факултет. Кандидати уз пријаву на кон-
курс треба да приложе: диплому о завршеним 
претходним степенима студија са просечном 
оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области (оверене 
фотокопије), биографију, списак радова, радо-
ве, извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија) и уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (фотокопија). Услови за избор у звање 
су прописани: Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника на Фармацеутском факулте-
ту, Статутом Универзитета у Београду и Стату-
том Факултета.

Асистент са докторатом  
за ужу научну област  

Фармацеутска – медицинска хемија 
и структурна анализа

на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив 
доктор наука и показује смисао за наставни 
рад; завршен фармацеутски факултет. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука (оверене фото-
копије), биографију, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци (фотокопија), 
потврду МУП-а да кандидат није кажњаван и 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, нити да је 
покренута истрага. Услови за избор у звање 
су прописани Законом о високом образовању 
и Статутом Фармацеутског факултета Универ-
зитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Фармакологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских ака-
демских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно магистар наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације и 
показује смисао за наставни рад; завршен фар-
мацеутски факултет или медицински факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да при-
ложе: диплому о завршеним претходним степе-
нима студија (оверене фотокопије), биографију, 
уверење о похађању докторских академских 
студија, доказ да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације (уколико је магистар наука), 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) 
и уверење о држављанству не старије од шест 
месеци (фотокопија), потврду МУП-а да канди-
дат није кажњаван и уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, нити да је покренута истрага. Усло-
ви за избор у звање су прописани Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Напомена: пријаве кандидата са при-
лозима се подносе у писаној форми Архиви 
Факултета, Војводе Степе 450 у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник на академским студијама 
у звање доцента за ужу научну 

област Физичка хемија – квантна 
хемија, за предмете Атомистика 

(основне академске студије, 
обавезни предмет) и Спектри 

и структуре (мастер академске 
студије, изборни предмет) 

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из науч-
не области за коју се наставник бира, научни, 
односно стручни радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама, из 
научне области за коју се кандидат бира, однос-
но од значаја за ужу научну област за коју се 
бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању.

Сарадник на академским студијама у 
звање асистента са докторатом  
за ужу научну област Физичка 

хемија – квантна хемија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области за коју се сарадник бира, неосуђива-
ност за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању.

ОСТАЛО: остали услови избора, као и начин и 
поступак избора, утврђени су одредбама, Зако-
на о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 
11/21 и 67/21, 67/21 – др. закон), Правилника 
о критеријумима за избор у звање наставника 
и сарадника на Факултету за физичку хемију, 
правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 237/22), статута Универзите-
та у Београду и статута Факултета за физич-
ку хемију, у складу са којим ће бити извршен 
избор. Пријаве са биографијама и доказима о 
испуњености услова конкурса доставити на 
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ, БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

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

Наставник филозофије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимназији; 
обавезно знање енглеског језика (конверза-
цијски ниво). Уз пријаву приложити: биогра-
фију, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и достављање документације 
која није у складу са наведеним неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на имејл 
адресу: office@koledz-beograd.edu.rs

ШООО „БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“
11060 Београд 

Палилула, Митрополита Петра 8

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат треба да: 1) има одгова-
рајуће образовање (из члана 139 и члана 140 
Закона); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) 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 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; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Услови из става 
1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњавању услова: пријав-

ни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписана биографија кандидата, оригинал / 
оверена копија дипломе; оригинал / оверена 
копија уверења о држављанству, не старије 
од 6 месеци; оригинал / оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци; оригинал / оверена копија уверење о 
неосуђиваности 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје МУП, не старије од шест месеци; ори-
гинал/ оверена копија уколико диплома није 
издата на српском језику, као доказ да зна 
српски језик, кандидат прилаже доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године 2022/2023, односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да: 1) има одгова-
рајуће образовање, 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3)–5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњавању услова: 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
потписана биографија кандидата, оригинал 
/ оверена копија дипломе, оригинал / овере-
на копија уверења о држављанству, оригинал 
/ оверена копија уверења о неосуђиваности, 
извод из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова. Додатно: Сертификат 
о завршеној обуци за андрагошког асистента 
(уводни модул).

ОСТАЛО: кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима. Потребну документацију 
послати поштом или доставити на адресу шко-
ле у Митрополита Петра 8. Контакт телефон 
011/2763-040. Рок за подношење пријаве: 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији НСЗ „Послови”. 
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БОР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Београдска 10

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана,  

до њеног повратка на рад на послове 
које је обављала пре именовања  

за директора установе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавању 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
систсма образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други 
закони, 10/2019. 6/2020 и 129/2021 – у даљем 
тексту: Закон). Поред тога, потребно је да 
кандидати: 1) имају одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања као и обра-
зовање у погледу врсте стручне спреме: за 
наставника економске групе предмета за под-
ручје рада Економија, право и администрација 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Економија, право и админи-
страција („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/22) односно да је: дипломи-
рани економиста; дипломирани економист: 
дипломирани економиста смера финансијски, 
банкарски и берзански менаџмент; дипломи-
рани економиста за рачуноводство и ревизију; 
дипломирани економиста – менаџер у рачуно-
водству и ревизији; дипломирани економиста 
– менаџер у трговини; дипломирани економис-
та у области међународног пословања; мастер 
економиста, претходно завршене основне ака-
демске и мастер студије у области економије; 
мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области Економије; мастер професор стручних 
предмета, претходно завршене основне ака-
демске студије у области Економије; мастер 
економиста, претходно завршене осноние ака-
демске студије у области Економије; мастер 
економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије из области менаџмент и бизнис, 
студијски програм: Управљање предузећем; 
мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области Економије: мастер професор стручних 
предмета, претходно завршене основне ака-
демске студије у области Економије; 2) имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
пртив 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) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете науке и 
технолошког развоја а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3) и 4) подносе се 

уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2) пре закључења уговора о 
раду. Документа се прилажу у оригиналу или 
овереном препису – фотокопијама. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве са траженом документацијом слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона 060/2727-982.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ПЕРИЋ”

19257 Рудна Глава
тел. 030/2585-650

Наставник разредне наставе – 
мастер учитељ

на одређено време, у издвојеном 
одељењу школе у Црнајки

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
139, 140, а у вези са чланом 154 Закона о осно-
вама 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), стечено на студијима другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
односно о бразовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). 
Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксеу установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
наставник и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испит из педагогијеи психологије 
или положио стручни испит, односно испита за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чла-
на 142 став 1 овог закона. Кандидат треба да 
поседује уверење о држављанству (у оригина-
лу или овереној фотокопији); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнућа, за кри-
вично дело примања идавања мита. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит – испит за лиценцу; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављнству 

(не старије од 6 месеци – оригинал или овере-
на фотокопија). Кандидат мора да зна српски 
језик. За доказе који су неопходни у поступку 
одлучивања, установа поступа у складу са Зако-
ном о опште управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење) и уз сагласност запосленог (обра-
зац 1). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкур¬са. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа „Бранко Перић”, 19257 Рудна 
Глава. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
030/2585-650.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

32257 Ковиље
тел. 032/762-004

e-mail: o.s.kovilje@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат треба да испуњава услове из чл. 140 ст. 1 
и 2, чл. 122 и 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017) и услове прописане Правил-
ником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 108/2015), и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника 
у основној школи, односно педагога или пси-
холога, 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; да против њега 
није покренут кривични поступак, доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
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за рад са децом и ученицима; дозволу за рад 
за наставника, педагога или психолога, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да при-
ложи доказе да испуњава наведене услове, и 
то: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о поседовању доз-
воле за рад – оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу; 
доказ о годинама рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања – потврду (у оригиналу 
или оверену фотокопију) о годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, од најмање 8 година; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага, 
уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања и уверење 
Привредног суда да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности – сва 3 уверења не 
старија од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (у оригиналу или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (у оригиналу или ове-
рену фотокопију); доказ / уверење да кандидат 
има обуку и положен испит за директора школе 
(у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава 
која не буде садржала доказ / уверење о савла-
даној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на српс-
ком језику). Кандидат доставља потврду одго-
варајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика – у оригиналу или 
оверену фотокопију; доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује (овере-
на копија). У супротном је потребно достави-
ти потврду надлежне школске управе, да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе (оверена копија). У супротном 
је потребно доставити потврду надлежне школ-
ске управе да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; био-
графију, са контакт телефоном и адресом елек-
тронске поште, са кратким прегледом кретања 
у служби, стручном усавршавању и предлогом 
програма рада директора школе; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима – лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова дос-
тављају се у затвореним ковертама на адресу 
школе: ОШ „Светозар Марковић” бб., 32257 
Ковиље, са назнаком „За конкурс за директо-
ра школе” или предати лично у просторијама 
секретаријата школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. 

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Косовска Каменица

Наставник руског језика

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2019, 
10/2022), као и да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Потребно је да кандида-
ти имају: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење прилаже 
кандидат који буде примљен по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да за кандидате није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
су обавезни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежне ПУ 
да нису осуђивани – не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци; кратку биографију; пријаву на 
конкурс са сајта Министраства просвете (део 
„Ново на сајту”). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Рок за 
доношење одлуке по расписаном конкурсу је 
30 дана од истека конкурса. Додатне информа-
ције можете добити слањем имејла на адресу 
школе os.desankamaksimovic.kkаmenica@gmail.
com. Пријаве можете слати на адресу Основна 
школа „Десанка Максимовић”, 38260 Косовска 
Каменица, Цара Лазара 109, са назнаком „Пово-
дом конкурс за наставника руског језика”, или 
их предати лично у просторијама управе школе.

ЈАГОДИНА

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Стручни сарадник – психолог
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства ради неге детета,  

са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 
запосленог са вршења функције

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2023. 

године, ради замене запосленог који 
ће обављати послове помоћника 

директора, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-

вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 
1) и 2) Закона о основама система образовања 
и васпитања – одговарајуће високо образо-
вање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и одговарајуће образовање у 
складу са чл. 3 ст. 1 тач. 7 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/22 и 6/22) – лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области 
физике; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију са радном биографијом; 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику). 
Лекарско уверење надлежне здравствене уста-
нове (доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма) доставља кандидат, који буде примљен у 
радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс, са 
потребном документацијом, достављају се лич-
но у ОШ „Радоје Домановић” у просторијама 
Економско трговинске школе у Параћину, Ули-
ца Драгољуба Јовановића број 2, или поштом 
у затвореним ковертама, на адресу школе: 
ОШ „Радоје Домановић”, 35250 Параћин, Кња-
за Милоша број 2, са назнаком „За конкурс – 
за радно место стручног сарадника-психлога 
/ наставника разредне наставе / наставника 
математике”.

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 

2022/2023. годину односно  
до 31.08.2023. године

Пословни центри НСЗ
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. закон 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и услове прописане Правил-
ником о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС”, бр. 87/2019 
и 106/20), и то: да кандидат има одговарајуће 
образовање IV степен стручне спреме; да има 
завршен прописан програм обуке за педагошког 
асистента; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 поро-
дици, 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 доба-
ра 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; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – део ново); кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; сертификат или оверену фотокопију 
сертификата, издат од стране Министарства 
просвете о савладаном програму обуке за педа-
гошке асистенте; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о неосуђиваности за 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, које издаје 
надлежна служба МУП-а; доказ о знању српског 
језика – уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Фотокопије морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Иза-
брани кандидат, пре заснивања радног одно-
са, дужан је да достави лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи, у скла-
ду са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, 
достављају се лично у ОШ „Радоје Домановић” 
у просторијама Економско трговинске школе у 
Параћину, Улица Драгољуба Јовановића број 
2, или поштом у затвореним ковертама, на 
адресу школе: ОШ „Радоје Домановић”, 35250 
Параћин, Књаза Милоша 2, са назнаком „За 
конкурс – за радно место педагошки асистент”.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб.

тел. 035/8472-344

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 

10/19, 6/20 и 129/21 – у даљем тексту: Закон). 
За дитектора може бити изабрано лице које 
има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена, које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошђких наука, уз шта мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета: на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
које испуњава услове за наставника те врсте 
школе и подручје рада, за педагога и психоло-
га школе, које имају дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника васпитача и стручног сарадни-
ка и положен испит за директора школе које 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, које има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима које није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање 
које има држављанство Републике Србије које 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Изузетно ако се на конкурс 
не пријави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одоварајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона за наставника те 
врсте школе, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 10 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи 1) биографске податке, односно радну 
биографију, са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом плана рада за време 
трајања мандата као и остала документа која 
могу послужити као доказ о стручним и орга-
низаторским способностима 2) оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању 3) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или документа о положеном 
испиту за лиценцу за наставника педагога или 
пихолога (дозвола за рад); 4) обука и положен 
испит за директора (пријава се неће сматра-
ти непотпуном, с обзиром да Програм обуке 
за директора школе и Правилник о полагању 
испита за директора нису донети па ће изабра-
ни кандидат бити у обавези да пложи испит за 
директора у року који предвиђа закон; 5) ори-
гинал потврду да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образо-
вања, односно за лице које испуњава услове 
из члана 122 став 6 Закона, потврду да има 
најмање 10 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања 6) оригинал 

или оверену фотокопију лекарског уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 
7) оригинал или оверену фотокопију уверења 
из надлежне службе МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за избор дирек-
тора (издато након објављивања конкурса); 
8) оригинал или оверену фотокопију уверења 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за кривична дела наведена 
у условима за избор директора (издато након 
објављивања конкурса); 9) оригинал или ове-
рену копију уверења привредног суда да није 
правоснажно оптужен за привредни преступу 
вршењу раније дужности (не старије од 30 дана 
од дана објављивања конкурса); 10) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
11) оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (издат на обрасцу који 
важи трајно са холограмом); 12) доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора кандидата 
(извештај просветног саветника); 13) доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе када је 
вршен стручно педагошки надзор установе); 
14) доказ да зна српски језик, уколико је одго-
варајуће образовање стекао на другом језику; 
15) пријавни формулар за пријаву на конкурс 
преузет са интернет странице Министарства 
просвете науке и технолошког развоја. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса на горе наведену адресу у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе – не отварати” лично или поштом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање, као и неоверене фото-
копије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа (јавни бележник, орган 
општинске односно градске управе, суд). Све 
додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон 035/8472-344.

КИКИНДА

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
п.о. АДА

24430 Ада, Мите Радујкова 6

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одгова-
рајуће образовање; а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
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студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. 2) Има 
психичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну 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 којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) радно искуство на тим 
пословима. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садр-
жи следећа документа: биографију кандидата, 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рен препис), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверен препис), оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван 
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци – оригинал), уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужни-
ца односно да није покренут кривични поступак 
(не старије од шест месеци – оригинал), уве-
рење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу дужности (не старије 
од шест месеци – оригинал), потврду надлеж-
не здравствене организације – оригинал (доказ 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), доказ о знању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад (оригинал или оверен препис). Кандидат, 
попуњава пријавни формулар (образац на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја) а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
формуларом доставља установи. Под потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове назначене у конкурсу. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом пре-
дају се у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, у просто-
ријама установе или се шаљу путем поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
– не отвара се”. Ако је последњи дан конкур-
сног рока за пријем пријаве субота, недеља 
или дан државног празника (нерадни дан), рок 
за пријем пријава помера се на следећи рад-
ни дан. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у обзир. Уколико је пријава 
предата препоручено путем поште, тад се као 
дан пријема рачуна дан пријема пошљке од 
стране поште. Кандидати након утврђивања 
испуњености услова за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
у складу са законом. Кандидати ће бити пис-
мено обавештени о дану обављања разговора 
са кандидатима, као и о одлуци комисије. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити од 
председника комисије на телефон 024/851-131.

ОШ „ЧЕХ КАРОЉ”
24430 Ада, Трг ослобођења 19

тел. 024/852-534

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 122, 139, и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020 и 129/2021): да има одгова-
рајуће високо образовања из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена – мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије (сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника основне школе, педагога или 
психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
да има обуку и положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит 
за директора може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима; 
да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи, после стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); доказе 
о знању српског и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад; тј. оверен препис 
или оверену фотокопију сведочанства о сте-
ченом основном образовању или диплому 
стеченог средњег, вишег или високог образо-
вања на српском језику или положени испит 
из тог језика, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе уколико основно, средње, 
више или високо образовање није стечено на 
српском језику, и оверен препис или оверена 
фотокопија сведочанства о стеченом основном 
образовању или диплому стеченог средњег, 
вишег или високог образовања на мађарском 
језику или положен испит из тог језика, по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве уколико основно, средње, више или високо 
образовање није стечено на мађарском језику; 
оверен препис или оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; доказ о неосуђиваности 
(из МУП-а) и о непостојању дискриминатор-
ног понашања (прибавља се од Повереника 
за заштиту равноправности), не старије од 6 
месеци рачунајући од дана објављивања кон-
курса; потврду о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверен препис или ове-
рену фотокопију лиценце за директора устано-
ве (пријава која не буде садржала овај доку-
мент неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима и 
оквирни план рада за време мандата; дока-
зе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (пожељно), може ста-
ро из досијеа, а кандидат који буде изабран 
за директора ново лекарско уверење обавез-
но доставља пре закључења уговора о раду. 
Све исправе – докази који се прилажу морају 
бити оверене од стране надлежних органа 
или у оригиналу. Рок за пријављивање је 15 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Комисија за избор директора ће обавити 
интервју са пријављеним кандидатима који 
испуњавају услове конкурса. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова кон-
курса, доставити непосредно предајом школи 
у затвореној коверти или путем поште препо-
рученом пошиљком, на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе”. Неблаговремене или непотпуне прија-
ве као и пријаве чије фотокопије докумена-
та нису оверене од стране надлежног органа 
неће бити узете у разматрање. Министар про-
свете, науке и технолошког развоја у року од 
30 дана од дана пријема документације, врши 
избор директора установе и доноси решење 
о његовом именовању, о чему установа оба-
вештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Обавештење о разултатима конкурса за избор 
директора биће достављено свим лицима која 
су се пријавила на конкурс, након добијања 
решења о именовању директора од стране 
Министра просвете, науке и технолошког раз-
воја. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
024/852-534.
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ВИСОКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 
У КИКИНДИ

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Сарадник у настави на студијама 
првог степена, за област Науке о 
музичкој уметности, ужа област 

Етномузикологија
на одређено време од годину дана, уз 
могућност продужења уговора за још 
једну годину у току трајања студија,  
а најдуже до краја школске године  

у којој се студије завршавају,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија, који 
је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8); изузетно, 
студент мастер струковних студија или специја-
листичких струковних студија, који је студије 
првог степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8); поседовање радног 
искуства у раду са децом предшколског узраста 
у неговању и едукацији традиционалних ига-
ра / плесова. Поред наведене стручне спреме 
кандидати треба да испуњавају и услове пред-
виђене Законом о високом образовању и акти-
ма школе: 1. да имају држављанство Републике 
Србије, 2. да имају здравствену способност, 3. 
да нису правноснажном пресудом осуђени за 
кривично дело у складу са чл. 72 став 4 Закона 
о високом образовању.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да подне-
су: биографију и стручну биографију са пода-
цима о досадашњем раду; оверене фотокопије 
дипломе о завршеним студијама првог степена, 
доказ о статусу студента мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских студија 
или мастер струковних студија или специја-
листичких струковних студија; доказ о укупној 
просечној оцени на студијама првог степена; 
све доказе о испуњености услова предвиђених 
одредабама Правилника о условима, начину и 
поступку избора у звања наставника и сарадни-
ка у ВШССОВ у Кикинди, који се налази на web 
страници Школе; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о држављанству, не старији од 6 
месеци. Лекарско уверење о здравственој спо-
собности (доставља изабрани кандидат). Доказ 
у вези осуђиваности кандидата прибавиће 
Школа службеним путем. Напомена: комплетну 
документацију доставити у штампаној верзији и 
на ЦД-у. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
и пријаве са неодговарајућом документацијом 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурсну 
документацију слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс – сарадник у настави”.

ОШ „БРАТСТВО – ЈЕДИНСТВО”
23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20

тел. 0230/672-03

Наставник енглеског језика
са 64,44% радног времена  

(26 сати недељно), на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба: да имају држављан-
ство Републике Србије; да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да посе-
дују високо образовање и звање сагласно чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: професор енглеског језика: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил енглески 
језик и књижевност; мастер професор енглес-
ког језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил енглески 
језик и књижевност); мастер филолог – англис-
та. Лица која су стекла академски звање мас-
тер, морају имати претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, однос-
но на студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик и 
књижевност; Енглески језик и књижевност; 
Англистика; Енгески језик и књижевност са дру-
гом страном филологијом. Да поседују образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Лице које је у току студија 
положило испит из психологије и педагогије 
или положило стручни испит сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 наведеног закона, 
зна српски језик. 

ОСТАЛО: уз пријавни формулар (преузети 
на званичној интернет старници Министар-
ства просвете) на конкурс кандидати треба да 
доставе: уверење о држављанству или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о поседовању образовања из члана 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, доказ да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против чевечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
изабарани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 
доказ о познавању српског језика. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати у затвореном омоту 
са назнаком „За конкурс” на адресу: Основна 
школа „Братство – јединство”, 23315 Банатска 
Топола, Улица Вука Караџића 20. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона школе: 0230/672-03.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел.034/306-500

Сарадник у настави, за научну 
област Правне науке, ужу 

Привредноправну
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија из науче области за коју 
се бира, који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам 
(8), на период од једне године, са условима из 
члана 83 Закона о високом образовању и члана 
117 и 127 Статута Правног факултета у Крагује-
вцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова као и доказе из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању, слати на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави, за научну 
област Правне науке, ужу научну 

област Еволуција права
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија из науче области за коју 
се бира, који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам 
(8), на период од једне године, са условима из 
члана 83 Закона о високом образовању и члана 
117 и 127 Статута Правног факултета у Крагује-
вцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова као и доказе из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању, слати на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину

УСЛОВИ: Стечено средње образовање, савла-
дан програм обуке за оспособљавање педа-
гошких асистента, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира 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.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а потребну документацију зајед-
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но са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверен препис или оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању), уко-
лико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о завршеној обуци за педагошког асис-
тента (оверен препис или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно 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. Прија-
ва на конкурс треба да садржи и податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон), као и наз-
наку за које радно место кандидат конкурише. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне, као и пријаве са неовереном документа-
цијом неће се узимати 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 034/335-464, а контакт 
особа је Слободан Рмуш, секретар школе.

КРАЉЕВО

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР”

36000 Краљево, Индустријска 21

Референт за ученичка питања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 129/2021), а то 
су: да има одговарајуће образовање, однос-
но IV степен стручне спреме – средњу школу 
у трајању од четири године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи 
лично или поштом на горе наведену адресу. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу 
документацију којом се доказује испуњеност 

услова предвиђених Законом, Правилником 
и овим конкурсом: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању – оригинал или овере-
на фотокопија, извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе (не старији од 
6 месеци) – оригинал или оверена фотоко-
пија (достављају сви кандидати); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал или оверена фотокопија (достављају сви 
кандидати). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пожељно је да кандидат 
уз пријаву приложи и кратак ЦВ у којем ће бити 
наведен контакт телефон кандидата. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази неће се 
узимати у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју је именовао директор у 
складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са лис-
те из претходног става, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор школе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе преко телефона: 036/312-433.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО 
И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19

тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента 
за научну област Грађевинско 

инжењерство, за ужу научну област 
Геомеханика и саобраћајнице
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из науч-
не области Грађевинско инжењерство и који 
је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8,00. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) кандидат тре-
ба да испуњава опште и посебне услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закон и 
11/2021 – аутентично тумачење), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, Пра-
вилником о условима, начину и поступку избо-
ра у звање сарадника Факултета (број 1145/5 
од 06.10.2015. године) и Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Факулте-
та за машинство и грађевинарство у Краљеву 

(број 627 од 18.05.2018. године) у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме – оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама о 
завршеним претходним степенима студија или 
уверења о завршеним претходним степени-
ма студија и уверења о положеним испитима, 
потврду да је кандидат уписан на докторске 
академске студије из области за коју се бира, 
одговарајући доказ надлежног органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и члана 135 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, списак научних и 
стручних радова као и саме радове и све остале 
доказе од значаја за избор. Пријаве кандидата 
са прилозима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу Факултет за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, 36000 Краљево, 
Улица Доситејева 19, са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор сарадника у звање асис-
тент за ужу научну област Геомеханика и сао-
браћајнице”. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 11
тел. 069/8950-015

Васпитач у дому ученика
на одређено време 3 месеца,  

ради замене привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду, за радно место васпитача у дому 
ученика требају да се испуне и услови про-
писани чланом 62 Закона о ученичком и сту-
дентском стандарду („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 
10/2019), као и услови из члана 31 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова и 
задатака Дома ученика средњих школа „Пане 
Ђукић Лимар”. Кандидат треба да има: високо 
образовање: студије другог степена и стечени 
одговарајући академски назив мастер / однос-
но основне студије на факултету од најмање 
четири године, по прописима које је уређива-
ло високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а чији је стручни назив изједначен са 
академским називом мастер; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
познавање рада на рачунару; држављанство 
Републике Србије. Кандидати подносе следећу 
документацију: кратку биографију – ЦВ; овере-
ну фотокопију дипломе / уверења о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; лекар-
ско уверење; уверење о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат има положен стручни 
испит); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак (датум издавања не старији од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван (датум 
издавања не старији од 6 месеци). Документа-
ција се доставља у овереним фотокопијама и 
иста се не враћа кандидатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне 
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службе за запошљавање. Пријаве се подносе 
лично или путем препоручене поште на горе 
наведену адресу. Контакт телефон је 069/8950-
015. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Коначну одлуку о избору кан-
дидата, донеће у законском року вршилац дуж-
ности директора Дома ученика средњих школа 
„Пане Ђукић Лимар”.

ОШ „НАДА ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

тел. 037/3547-610

1. Наставник немачког језика
на одређено време, до повратка  
одсутне запослене са боловања  

дужег од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и чланом 3 став 1 
тачка 8 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021), да у складу са чланом 142 Закона 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз одштампан и попуњен образац 
пријавног формулара, потписане пријаве са 
радном биографијом у којој је потребно навес-
ти да ли и које програме зна да ради на рачуна-
ру, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе), доказ да кан-
дидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од објављивања огла-
са у публикацији „Послови”), извод из матич-
не књиге рођених (не старији од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”) 
и уверење или потврду да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) ЗООСОВ (уверење мора 
бити издато након објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”). Образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја у 
делу Ново на сајту, на адреси http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/ uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE. doc. 

2. Педагошки асистент
за рад са ученицима ромске 

националности, на одређено време  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; 
завршен Програм обуке за педагошке асис-
тенте – 9 модула у трајању од 196 часова, у 
скаду са Правилником; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 

рад са ученицима; да није осуђиван провнос-
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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти достављају доказе о испуњавању тражених 
услова у овереној фотокопији: доказ о одгова-
рајућој стручној спреми и језику на коме су се 
школовали; сертификат о завршеном Програму 
обуке за педагошке асистенате у трајању од 
196 часова – 9 модула; уверење да нису осуђи-
вани за групу кривичних дела из конкурса; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених / венчаних, саставни су део пријаве на 
конкурс. 

ОСТАЛО: уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој спсобности доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати пријављени на конкурс у обавези су да, 
на основу обавештења школе, изврше проверу 
психофизичких способности за рад са ученици-
ма по процедури Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурсну комисију”. Контакт телефон 
је 037/3547-610.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ПАВЛОВИЋ”

37254 Коњух
тел. 037/3875-103

Наставник француског језика
за 11,11% радног времена, у матичној 

школи у Коњуху, на одређено време

УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да има одгова-
рајуће образовање: да има степен и врсту 
образовања сходно чл. 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, број 2/2017) за наставника француског 
језика; 2) да је држављанин Републике Србије 
(доставити и извод из МК рођених); 3) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Потврду о неосуђива-
ности кандидата доставља кандидат. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима провера Национална служба запо-

шљавања Крушевац. Уз пријаву доставити ори-
гинале или оверене копије докумената издатих 
од надлежних органа (не старијих од 6 месеци). 
Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о избору кандидата. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт 
телефон је 037/3875-103.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка  
у образовању, на одређено време  

за школску 2022/2023. годину,  
до 31.08.2023.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане Правнилником о педагошком асис-
тенту и андрагошком асистенту („Службени 
гласник РС”, број 87/2019) и чланом 139 и 141 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: 1) да има стечено средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању, да зна 
ромски језик и има савладан програм обуке за 
педагошког асистента, а уколико нема савла-
дан програм обуке дужан је да достави доказ о 
савладаном одговарајућем програму у року од 
шест месеци од дана пријема у радни однос у 
складу са Правилником о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87/2019); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
ромски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: попуњен пријавни формулар који се 
назази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; радна биографија / ЦВ; ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
одговарајуће образовање; доказ о савладаном 
програму обуке за педагошког асистента однос-
но изабрани кандидат који нема савладан про-
грам обуке дужан је да достави доказ о савла-
даном одговарајућем програму обуке у року од 
шест месеци од дана пријема у радни однос; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које није изречена безусловна казна 
затвора 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 про-
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тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска упра-
ва МУП-а РС (не старије од 6 месеци); потврда 
да за кандидата није, у складу чланом 139 ст. 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања утврђено дискриминаторно пона-
шање коју издаје Повреник за заштиту равноп-
равности; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (обавезно 
за кандидате који нису одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима) и доказ о знању 
ромског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад односно потврда о познавању 
ромског језика коју издаје високошколска уста-
нова или национални савет ромске националне 
мањине. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Достављени подаци биће обрађи-
вани у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Напомена: неблаговреме-
не, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или овереној фотокопији неће бити 
разматране од стране конкурсне комисије. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати, који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
се у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће бити обавештени путем контакт теле-
фона или мејл адреса које су навели у својим 
пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима у просторијама школе, 
о чему ће кандидати бити накнадно обавештени 
путем контакт телефона или мејл адреса које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија 
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 установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образложе-
не листе. Рок за подношење пријава је8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве послати на горе 
наведену адресу или доставити непосредно, 
радним данима од 8 до 12 часова. Контакт теле-
фон 016/782-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ТАСИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (најмање 
средње образовање); сертификат – савлада-
на обука за педагошког асистента; психичка, 
физичка и здравставена способност за рад са 
децом; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3, Закона о основама система образовања 
и васитања; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика на коме се оставарује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију), доказ о стручној спреми (оверена 
фотокопија), сертификат о савладаној обуци за 
педагошког асистента; уверење о неосуђива-
ности за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 
1 т. 3, Закона. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (лекарско уверење) 
се прибавља у поступку одлучивања пре закљу-
чивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Одлуку о избору канди-
дата конкурсна комисија ће донети у року од 
осам дана од истека рока за подношење прија-
ва за конкурс.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за рад у седишту школе у Лесковцу  

и територијално издвојеним  
одељењима у Бојнику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), канди-
дат треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене одредбама члана 139, 140 , 142 и 144 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – I и II др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16, 
20, 19/20, 3/21 и 4/21) и то: професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани матема-
тичар – информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информати-
ке – математике, дипломирани математичар 
– астроном, дипломирани математичар – при-
мењена математика, дипломирани математичар 
– математика финансија (са изборним предме-
том Основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, мастер математичар, мастер профе-
сор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и инфор-
матике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, 

дипломирани професор математике – мастер, 
дипломирани математичар – мастер, дипломи-
рани инжењер математике – мастер (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар – професор математике, 
дипломирани математичар – теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), про-
фесор хемије – математике, професор геогра-
фије – математике, професор физике – мате-
матике, професор биологије – математике, 
професор математике – теоријско усмерење, 
професор математике – теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар – механичар, мастер про-
фесор предметне наставе, мастер математичар 
– професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни – мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик, односно да је стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику или 
да је положило испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; да 
има савладан програм обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образо-
вања одраслих” – Модул 1 Основне андрагошке 
вештине и Модул 2 Обука наставника за оства-
ривање наставног плана и програма за ФООО 
– математика (изабрани кандидат који нема 
савладан програм обуке биће дужан да савлада 
програм у законском року). 

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи следећа 
документа: 1. попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. пријаву која треба са 
садржи биографију кандидата (као и следеће 
податке: презиме и име, име оца, име мајке, 
девојачко презиме мајке, јединствени матични 
број грађана, адресу становања, место рођења, 
девојачко презиме и контакт телефон); 3. 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопија. Лица 
која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани – мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. Лица из 
предходног става уз пријаву достављају и дока-
зе о стеченом одговарајућем образовању и то: 
диплому о стеченом образовању мастер, однос-
но дипломирани мастер са додатком диплими 
о положеним испитима, оригинал или оверену 
фотокопију и диплому о стеченом образовању 
основне академске студије са додатком дипло-

Посао се не чека, посао се тражи
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ми о положеним испитима, оригинал или ове-
рена фотокопија; 4. уверење надлежног МУП-а 
којим кандидат доказује да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од дана објављи-
вања конкурса; 5. уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ да 
је стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма издата на српском језику која се прилаже 
као доказ сматра се доказом о знању српског 
језика. Кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да су положили испит из српског језика, ориги-
нал или оверена фотокопија; 7. извод из мати-
чне књиге рођених на трајно важећем обрасцу, 
оригинал или оверена фотокопија; 8. доказ о 
савладаном програму обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима: 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образо-
вања одраслих” – Модул 1 Основне андрагошке 
вештине и Модул 2 Обука наставника за оства-
ривање наставног плана и програма за ФООО 
– математика – оригинал или оверена фотоко-
пија (пријава које не садржи наведени доку-
мент неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року 
савлада програм обуке); 9. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење) за рад са децом и ученицима се 
доставља пре закључењауговора о раду. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање (благовременом пријавом сма-
траће се пријава која је предата у року утврђе-
ном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће 
се пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
назначене у конкурсу). Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Пријава са дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити 
лично (радним данима од 9.00 до 12.00) часова, 
или препорученом пошиљком на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за математику”. 
Пријаве са достављеном документацијом се не 
враћају и задржавају се у архиви школе. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. О времену и месту психолошке процене 
кандидати ће бити обавештени телефоном који 
су навели у пријави. Конкурсна комисија шко-
ле обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Разговор обавиће се у просто-
ријама школе, а о времену обављања разговора 
кандидати ће бити обавештени телефоном који 
су навели у пријави. Кандидати ће писмено ће 
бити обавештени о избору, у складу са зако-
ном. Све информације о конкурсу могу се доби-
ти лично у школи или на телефон: 016/215-771.

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину, најдаље  
до 31. августа 2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене 
одредбама члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – I и II др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 5 Правил-
ника о условима у погледу простора, опреме, 
наставних средстава и степена и врсте образо-
вања наставника и андрагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма осно-
вног образовања одраслих („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 13 од 29.07.2013. 
године) и то: наставник, стручни сарадник и 
лице које испуњава услове за пријем у рад-
ни однос, утврђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и има најмање 
средње образовање; да има психичку, физич-
ку 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик, односно да је стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику или 
да је положило испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; да 
има савладан програм обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образо-
вања одраслих” – Модул 1 Основне андрагошке 
вештине и Модул 3. Обука андрагошких асисте-
ната за остваривање ФООО – обавезни модул 
(изабрани кандидат који нема савладан про-
грам обуке биће дужан да савлада програм у 
законском року).

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи следећа 
документа: 1. попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. пријаву која треба са 
садржи биографија кандидата (као и следеће 
податке: презиме и име, име оца, име мајке, 
девојачко презиме мајке, јединствени матични 
број грађана, адресу становања, место рођења, 
девојачко презиме и контакт телефон); 3. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену фотокопију; 4. уверење 
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од дана објављивања конкурса; 5. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија; 6. доказ да је стекао образовање на 
српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (диплома издата на српском језику 
која се прилаже као доказ сматра се доказом 
о знању српског језика. Кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику знање 
српског језика доказују потврдом одговарајуће 
високошколске установе да су положили испит 
из српског језика, оригинал или оверена фото-
копија; 7. извод из матичне књиге рођених на 
трајно важећем обрасцу, оригинал или овере-
на фотокопија; 8. доказ о савладаном програму 
обуке за оспособљавање директора, наставни-

ка, стручног сарадника и андрагошког асистен-
та за рад са одраслима „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих” – Модул 1 
Основне андрагошке вештине и Модул 3. Обу-
ка андрагошких асистената за остваривање 
ФООО – обавезни модул – оригинал или ове-
рена фотокопија (пријава које не садржи наве-
дени документ неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року савлада програм обуке); 9. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (лекарско уверење) за рад са децом и 
ученицима се доставља пре закључењаугово-
ра о раду. Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање (благовреме-
ном пријавом сматраће се пријава која је пре-
дата у року утврђеном конкурсом, а потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове назначене у конкурсу). 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Пријава са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити лично (радним 
данима од 9.00 до 12.00) часова, или препору-
ченом пошиљком на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за андрагошког асистента”. 
Пријаве са достављеном документацијом се не 
враћају и задржавају се у архиви школе. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона основама система 
образовања и васпитања, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. О времену и месту психолошке процене 
кандидати ће бити обавештени телефоном који 
су навели у пријави. Конкурсна комисија школе 
обавља разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Разговор обавиће се у просторијама 
школе, а о времену обављања разговора кан-
дидати ће бити обавештени телефоном који су 
навели у пријави. Кандидати ће писмено бити 
обавештени о избору, у складу са законом. Све 
информације о конкурсу могу се добити лично у 
школи или на телефон: 016/215-771.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб.

тел. 016/3426-161

Наставник енглеског језика
са 16,66% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају усло-
ве из члана 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) односно да имају одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања које су стекли а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; кандидати треба да испуњавају усло-
ве у погледу степена и врсте образовања пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњим стручним школама, да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за која није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати уз пријавни формулар дос-
тављају следеће доказе о испуњености услова: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(лица која су стекла академско звање мастер у 
обавези су да доставе и диплому о претходно 
завршеним основним академским студијама), 
уверење о неосуђиваности – уверење из каз-
нене евиденције МУП-а (не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне 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 високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Сва документа се достављају 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ 
да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси канди-
дат који буде изабран по конкурсу пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати преузимају – 
попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
и потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на горе наведену адресу школе, или лично у 
секретаријату школе, са назнаком „За конкурс”. 
Напомена: неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. 

ЛОЗНИЦА

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
15300 Лозница, Клупци, Ратарска бб.

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе могу 
се пријавити кандидати који испуњавају услове 
прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21). Кандидат треба: да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 
2 ЗОСОВ за наставника и стручног сарадника 
стечено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: а) сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, милтидисциплинарне, трансдисципли-

нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Дужност 
директора школе може да обавља лице који 
има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 
и 2 ЗОСОВ за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем, дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника основне школе, односно 
лице са одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, струковне и специјалистичке струковне 
студије) студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, да има дозволу за рад, 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. За директора 
школе кандидат треба: да испуњава услове за 
наставника основне школе, за педагога или 
психолога; да има дозволу за рад за настав-
ника или стручног сарадника; да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да у року од 2 године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит); 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање, 
запуштање, злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за примање и давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, што онемогућава 
рад у образовању; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду на одређено вре-
ме. Кандидат је дужан да достави и резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања – за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе 
и за чијег мандата је вршено спољашње вред-
новање. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави и: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (дозволи за 
рад – лиценца); ригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директо-
ра 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); потврду да има најмање 
осам година рада у области образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (подноси се у оригиналу); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доставља 
се у оригиналу пре закључења уговора о раду 
на одређено време); уверење о неосуђива-
ности (оригинал, не старије од шест месеци); 
уверење надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак (оригинал, не 
старије од шест месеци); кандидат је дужан да 
достави и резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
– они кандидати који су претходно обављали 
дужност директора школе и за чијег мандата је 
вршено спољашње вредновање; биографију са 
кратким прегледом рада у служби (радна био-
графија са доказима (ако их има) о стручним и 
организационим способностима); предлог пла-
на рада директора за време мандата. Докази о 
испуњавању услова могу се поднети и у овере-
ној фотокопији, осим оних за које је наведено 
да се траже у оригиналу. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у разматрање. Кандидати који испуња-
вају услове ће бити позвани на интервју од 
стране комисије за избор директора школе, по 
истеку рока за подношење пријава на конкурс. 
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом, доставити лич-
но или на адресу школе. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се 
достављају са назнаком „Конкурс за директора 
– не отварати” на адресу: Основна школа „Дос-
итеј Обрадовић” Клупци, Ратарска бб., 15300 
Лозница. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон 015/874-664.

Пословни центри НСЗ
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш 

Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистент  
за ужу научну област  

Транспортна техника и логистика
на одређено време  

од три године

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови конкурса прописани су чланом 
24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 
Закона о високом образовању. Посебни усло-
ви конкурса прописани су чланом 84 став 1 и 
2 Закона о високом образовању, чланом 177 
став 1 и 2 Статута Универзитета у Нишу, чла-
ном 143. став 1 и 2 Статута Машинског факул-
тета у Нишу и чланом 4. Правилника о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
сарадника и сарадника ван радног односа и 
условима за стицање звања сарадника Машин-
ског факултета у Нишу (даље: Правилник). За 
кандидате који немају претходно педагошко 
искуство на високошколској установи у звању 
сарадника из члана 82 став 1 Закона о висо-
ком образовању (сарадник у настави, асис-
тент или асистент са докторатом), а учествују 
на овом конкурсу, декан Факултета ће обез-
бедити одржавање приступног вежбања на 
начин прописан чланом 6. Правилника. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидати 
су у обавези да Факултету доставе докумен-
тацију којом доказују да испуњавају услове из 
овог конкурса и подносе: попуњен, одштам-
пан и потписан Образац пријаве на конкурс 
за избор сарадника прописан Правилником, 
који је доступан на интернет страници Факул-
тета http: //www.masfak.ni.ac.rs/index.php/
sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-s-r-dni-
shins-g-f-ul-u-nishu а може се преузети и на 
писарници Факултета; доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверени преписи диплома 
о завршеним одговарајућим степенима сту-
дија и уверење о статусу студента докторских 
академских студија, а за магистре наука који 
конкуришу и доказ да је прихваћена тема док-
торске дисертације из одговарајуће уже нау-
чне области); доказ о претходном педагош-
ком искуству на високошколској установи у 
звању сарадника, односно активном учешћу 
у реализацији наставних активности на висо-
кошколској установи (одговарајућа потврда 
високошколске установе) – за кандидате који 
имају овакво искуство; биографију са списком 
публикација и прилоге који документују наво-
де из пријаве и омогућују увид у научни рад 
и стручне квалификације кандидата; уверење 
надлежне полицијске управе да против кан-
дидата није изречена правноснажна пресуда 
за кривична дела против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, које је 
издато након датума расписивања овог кон-
курса; фотокопију важеће личне карте, однос-
но очитан образац чиповане личне карте кан-
дидата. Документацију кандидати подносе на 
адресу: Машински факултет у Нишу, Алексан-
дра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кан-
дидата које нису комплетне или поднете по 
правилима расписаног конкурса, сматраће се 
неуредним пријавама и неће бити разматра-
не, о чему декан Факултета доноси посебан 
закључак и доставља га кандидату.

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб.

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

школске 2022/2023., односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђе-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 
15.08.2019. године), и то: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови у погледу образовања: најмање 
четврти степен стручне спреме, завршен про-
грам обуке за педагошког асистента по про-
граму обуке Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете 
и уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
достављају школи следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента по програму Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика доставља се само уко-
лико одговарујће образовање није стечено на 
српском језику; доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; краћу биографију. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на 
адресу: ОШ „Јастребачки партизани”, Нишка 
бб., 18252 Мерошина. Ближе инфоримације у 
секретаријату школе: 018/4151-434.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и 
то: да има стечено одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе и подручја 
рада, за педагога и психолога: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-

варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице под овом подтачком 
такође мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није: осуђиван правноснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца; осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужнос-
ти, 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; утврђе-
но дискриминаторно понашање, у складу са 
законом (кандидат не може да буде лице за 
које је у поступку и на начин прописан зако-
ном утврђено дискриминаторно понашење); 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника; 
да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност); да има доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора о свом раду (извештај просвет-
ног саветника) уколико је стручно-педагошки 
надзор обављен; да има доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (кандидат који је 
претходно обављао дужност директора устано-
ве у којој је обављен стручно-педагошки над-
зор и спољашње вредновање). Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ни један кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно става 1 тачка 1) 
и 2). овог члана, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које испуњава 
услове из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставни-
ка те врсте школе: да кандидат има стечено 
одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе на студијама првог степена 
(основне академске, односно стуковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи, на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, које испуњава остале услове за 
директора школе наведене у ставу 1 тачке 
3 до 10 и под условима из ставова 2 и 3 Уз 
пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси 
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
извод из матичне књиге рођених за кандидате 
који су променили презиме односно име после 
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издавања дипломе (оригинал не старији од 6 
месеци); оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије, (оригинал не старији од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију 
доказа о познавању српског језика (само кнди-
дат уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику); оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценцу) или уверења о положеним стручном 
испиту за наставника, васпитача и стручних 
сарадника (овера фотокопије не старија од 6 
месеци); оригинал доказа МУП-а о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не ста-
рији од 30 дана); оригинал доказа надлежног 
Привредног суда да није правоснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал не старији од 30 дана); 
оригинал доказ основног суда да није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију (оригинал не старији од датума објаве 
конкурса); оригинал доказа о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања, издата од 
стране послодавца (оригинал не старији од 30 
дана); оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидат 
које је претходно обављао дужност директора 
установе); оверену фотокопију доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора о свом раду 
(само кандидат који поседује извештај просвет-
ног саветника); оверену фотокопију лиценце за 
директора установе (уколико кандидат не дос-
тави овај доказ његова пријава се сматра пот-
пуном); биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби; план рада директора за време 
мандата; оригинал лекарског уверења о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (оригинал не старији 
од датума објаве конкурса); доказ у смислу 
уверења/потврде издате од стране Повереника 
за заштиту равноправности Републике Србије 
да није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци). Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Пријава на конкурс за избор директора, зајед-
но са потребном документацијом, доставља се 
Школи на адресу: ОШ „Мирослав Антић”, Кња-
жевачка бр. 156, 18000 Ниш, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе”. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне, неблаговремене и/или 
неисправне пријаве комисија неће узимати у 
разматрање. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 018/570-829.

МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за настав-
ника музичке школе и подручја рада култура, 
уметност и јавно информисање, за педагога и 
психолога, и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад (лиценцу за 
наставника, васпитача или стручног радника); 
да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: Уз попуњени 
пријавни формулар који се преузима са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и тенолошког развоја РС, кандидат тре-
ба да поднесе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника музичке школе 
и подручје рада култура, уметност и јавно 
информисање, педагога или психолога; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци); доказ психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); доказ да се не води 
поступак пред судом (не старије од 6 месеци); 
документ о савладаној обуци и/или положеном 
испиту за директора школе; доказ – потврду о 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о знању срп-
ског језика осим кандидата који су на српском 
језику стекли одговарајуће образовање; доказ 

о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата, уколико је надзор вршен (извештај 
просветног саветника); уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора устано-
ве, резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања – (уколи-
ко је спољашње вредновање вршено); потврду 
школе да није вршено спољашње вредновање 
и да није вршен стручно-педагошки надзор над 
радом кандидата; преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе о 
својим стручним и организационим способнос-
тима (необавезно). Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Овера документације не старија од шест 
месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава са дока-
зима о испуњавању услова подноси се на адре-
су Школе: Музичка школа Ниш, Првомајска 6, 
18000 Ниш, са назнаком „Конкурс за директо-
ра” или лично у канцеларији секретара школе, 
сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова. 
Ближа обавештења могу се добити на телефон: 
018/524-464 код секретара Школе.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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НОВИ ПАЗАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (даље: Закон) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи и то: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о познавању језика на којем 
се настава изводи; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају шко-
ли. Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његоше-
ва 13, у року од 8 дана од објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се могу предати и лично у 
секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког 
радног дана. Контакт телефон 020/811-180.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ – ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Педагог
у матичној школи у Тутину,  

на одређено време до повратка  
радника са функције директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене чланом 139-142 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација о: 1. одговарајућем 
образовању, 2. психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма; 3. потврда да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. уве-
рење о држављанству, 5. знању српског јези-
ка, ако се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине осим услова из 
става 1 члана 139 лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услове из става 1 овог члана 
доказује се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1, 3 и 5 овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс а доказ 
из члана 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, који заједно са 
потребном документацијом достављају школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе запошља-
вања „Послови” на адресу: ОШ „Рифат Бурџо-
вић Тршо” Тутин, Његошева 15. Кандидати ће 
бити писмено обавештени о избору у року од 
8 дана од дана доношења одлуке о пријему. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Црквине, Тутин
36321 Црквине

тел. 020/5723-020

Наставник разредне наставе 
на одређено време, до повратка раднице 

са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен 
у радни однос под условима: 1) да има одго-
варајуће високо образовање, стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије) или б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима којису уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
– образовно-васпитни рад се остварује на срп-
ском језику; 6) да има дозволу за рад (лицен-
цу). Докази о испуњености услова из тачке 
1) и 3)–6) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају Шко-

ли најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: Основна шко-
ла „Алекса Шантић”, 36321 Црквине 9. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон 020/5723-020.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА

„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21480 Србобран

Трг проф. Миливоја Туторова 4
e-mail: gimnazissrbobran@mts.rs

Оглас објављен 17.08.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се у целости.

ПУ „МЕДА”
21000 Нови Сад, Бранка Радичевића 18

Васпитач
деце предшколског узраста, на одређено 

време, место рада Футог

УСЛОВИ: основна информатичка обука, знање 
енглеског језика – почетни ниво. Јављање кан-
дидата на телефон: 063/853-55-88. Пријаве 
кандидата на e-mail: vrticmeda@neobee.net

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад 
Владимира Перића – Валтера 4

тел. 021/4854-028

1. Професор струковних студија за 
ужу област Менаџмент у туризму

УСЛОВИ: Стечен научни назив доктора наука на 
акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму – у области туризма или 
економске науке.

2. Професор струковних студија за 
ужу област Пословна економија

УСЛОВИ: Стечен научни назив доктора наука на 
акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму – у области економске нау-
ке или менаџмент и бизнис. 

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тума-
чење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Минималним 
условима за избор у звање наставника на ака-
демијама струковних студија и високим шко-
лама струковних студија („Службени гласник 
РС”, број 130/21), Статутом Школе и Правилни-
ком о условима за избор у звање наставника и 
сарадника Високе пословне школе струковних 
студија у Новом Саду, који је доступан на сајту 
Школе: www.vps.ns.ac.rs Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, адресу ста-
новања, број телефона, имејл адресу, податке 
о образовању, податке о радном искуству, као и 
списак прилога. Уз пријаву доставити: оверене 
фотокопије диплома о завршеним свим нивои-
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ма студија; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о некажњавању; доказ о радном искуству; 
доказ о томе да кандидат испољава способност 
за наставни рад (позитивна оцена педагошког 
рада коју је кандидат добио у студентској анке-
ти или позитивна оцена приступог предавања 
за кандидате који не поседују педагошко иску-
ство); доказе о учешћу у изради развојно-истра-
живачких, научно-истраживачких или стручих 
пројеката у привреди или установама или рад-
но искуство у привреди релевантно за област 
за коју се бира; списак објављених научних и 
стручних радова са припадајућим категорија-
ма и саме радове у штампаном облику; доказ 
о објављеном и одобреном уџбенику, или књи-
зи или поглављу у одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се кандидат бира, или преводу 
иностраног уџбеника одобреног за ужу област 
за коју се кандидат бира; доказе о учешћу у 
комисијама за одбрану завршних радова на 
специјалистичким односно мастер струковним 
студијама; кратку биографију (ЦВ); доказе о 
испуњености најмање два од три изборна усло-
ва који су ближе дефинисани у чл. 8 Правилни-
ка о условима за избор у звање наставника и 
сарадника Високе пословне школе струковних 
студија у Новом Саду. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити на горе наведену 
адресу, лично или путем поште. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати. Комисија ће у року од 60 дана, од 
дана истека рока за пријаву на конкурс, сачини-
ти Извештај о пријављеним кандидатима и ста-
вити га на увид јавности на период од 30 дана, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем 
огласне табле и сајта Школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну 
област Сточарство

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

Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Ратарство и 

повртарство
на одређено или на неодређено време

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

Ванредни или редовни професор  
за ужу научну област 

Пољопривредна техника
на одређено или на неодређено време

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

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област  

Болести животиња и хигијена 
анималних производа

на одређено или на неодређено време

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

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Патологија

на одређено или на неодређено време

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

Сарадник у настави за ужу  
научну област Хортикултура и 

пејзажна архитектура
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, 
шумарски или архитектонски факултет (одго-
варајућег смера).

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – 
др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 
– аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) 
у складу са којим ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је 
обавезан да достави доказ о испуњености усло-
ва по овом конкурсу: краћу биографију са биб-
лиографијом, списак научних и стручних радова 
као и доказе о њиховом објављивању, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми. За наставна 
звања (доцент, ванредни или редовни профе-
сор) кандидати треба да попуне електронски 
образац који се налази на сајту Универзите-
та Нови Сад https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje 
(исти доставити на мејл opstasluzba@polj.uns.
ac.rs. (у року предвиђеном за пријаву кандида-
та.) За сваку одредницу који попуњава канди-
дат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, 
у виду одлуке решења или потврде За сарад-
ничка звања (асистент, сарадник у настави) 
поред, биографских података, научних и струч-
них радова као и доказе о њиховом објављи-
вању, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, доставити и уверења о наставку студија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве достављати на адресу: Универзитет у Новом 
Саду Пољопривредни Факултет (за конкурс) 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ПУ „МЛАДОСТ”
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Васпитач 
на одређено време, најдуже две године

2 извршиоца

Васпитач
на одређено време, до повратка 

запослене са одсуства

Васпитач 
одређено време, до повратка запослене 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: општи услови: 1. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 2. 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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). У погледу образовања, 
кандидат треба да поседује одговарајуће: а) 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању 

од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, или б) високо образовање стече-
но на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године, или в) више образовање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у часопису „Послови”. На сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја постављен је формулар који се попуња-
ва приликом пријаве. Формулар је доступан 
на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве пристигле електронском поштом неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс, кандидати треба да приложе: доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела 
(из Казнене евиденције МУП-а); доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми. 

Сервирка 
на одређено време,  
најдуже две године

УСЛОВИ: општи услови: 1. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 2. 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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). У погледу образовања, кан-
дидати треба да испуњавају следеће услове: 1. 
средње образовање, 2. изузетно основно обра-
зовање и најмање три године радног искуства 
на тим пословима. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. На сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја постављен 
је формулар који се попуњава приликом прија-
ве. Формулар је доступан на адреси http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве прис-
тигле електронском поштом неће се узимати 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс, канди-
дати треба да приложе: доказ о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела (из Каз-
нене евиденције МУП-а); доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. 

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија од најмање 3 члана коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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 
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обавља разговор са кандидатима са листе који 
успуњавају услове за пријем у радни однос, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од 8 дана од достављања образложене листе. 
Ближе информације могу се добити код секре-
тара установе на телефон 6040-656.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Ченејска 61

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) да има одгова-
рајуће образовање – на студијама другог степе-
на (мастер акдемске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдици-
плинарне студије другог степена који комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета као лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансцедеталне студије 
другог степена које комбинују целине и ого-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат треба и: 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 7) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 8) положен испит за директора устано-
ве; 9) уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе, дужан је да доста-
ви разултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: преглед 

кретања у служби са биографским подацима; 
оверен препис или фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверен препис или фотоко-
пију документа о положеном стручном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за директора школе уко-
лико је поседује; доказ о држављанству (извод 
из матичне књиге рођених и држављанство); 
потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања 
– уверење МУП-а; доказ да се против њега 
не води кривични поступак – потврда суда; 
лекарско уверење; оверену фотокопију резул-
тата стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања или потврду од 
надлежног органа, да за период којим је руко-
водио, установа није била предмет стручно-пе-
дагошког надзора. Пријаву са доказима канди-
дати подносе на адресу: Конкурсна комисија, 
Ченејска 61, Нови Сад, са назнаком „За јавни 
конкурс – за избор директора Основне школе 
’Душан Радовић’ Нови Сад”. За ближе информа-
ције о конкурсу обратити се секретару школе на 
телефон школе 021/419-195.

ОШ „БРАЋА НОВАКОВ”
21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103

Наставник српског  
као нематерњег језика

за 63,33% радног времена,  
на одређено време до повратка 

запослене са фунције директора

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачка 1-5, чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), 
и то: 1. да има одговарајуће образовање пре-
ма одредбама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21 и 4/21); 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.; 6. у складу са чланом 
142 став 1 да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
них на високошкоској устаови у току тудија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Канидидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система 

образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из овог члана обавезан је да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да доставе: пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, 
кратку биографију или ЦВ – оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци, (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење из казнене евиден-
ције о неосуђиваности (прибављено од стране 
надележног органа МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси само кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику. Докази о здравственој, 
психичкој и физичкој способности прибављају 
се пре закључења уговора о раду.

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

школске 2022/23. године, односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава следеће 
услове: 1. одговарајуће образовање – средње 
образовање у четворогодишњем трајању; 2. 
познавање ромског језика; 3. поседовање сер-
тификата о завршеној обавезној обуци за педа-
гошког асистента; 4. неосуђиваност 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. 
држављанство РС; 6. знање српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар са странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
доставити следећу документацију: оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; оригинал или оверена 
копија уверења о држављанству кратку биогра-
фију (ЦВ); потврду о неосуђиваности 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; ориги-
нал или оверену копију сертификата о завр-
шеној обуци за педагошког асистента; лекар-
ско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласау публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се подносе на адресу: ОШ „Браћа 
Новаков”, 21433 Силбаш, Краља Петра Првог 
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103, са назнаком „За конкурс”, Контакт теле-
фон: 021/2064-829 Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21480 Србобран 
Трг професора Миливоја Туторова 4

Наставник групе економских 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 98,26% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање на основу 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и то: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговрајући предмет, 
односно групе предмета – мастер економиста 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године – дипломирани еко-
номиста. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доставља се пре закључивања уговора 
о раду); 3. није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије 5. зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријемни 
формулар (са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја), приложе 
следеће доказе: потписану биографију; ори-
гинал или оверену копију дипломе; оригинал 
или оверену копију уверење о некажњавању из 
казнене евиденције МУП-а; оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству РС (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци); оверену копију доказа 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
копију личне карте; доказ о психичкој, физич-
кој и здраственој способности за рад са децом 
и ученицима (прибавља се пре закључења уго-
вора о раду). Пријаве се достављају у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”, на адресу: Гимназија и струч-
на школа „Светозар Милетић”, 21480 Србобран, 
Трг професора Миливоја Туторова бр. 4, или 
непосредно у школи, радним даном од 09.30 до 
11.00 сати. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Редовни професор за ужу научну 
област Музикологија

2. Ванредни или редовни професор 
за област Ликовних уметности,  

ужа област Вајарство
на одређено време 5 година  

или на неодређено време

3. Ванредни или редовни професор 
за област Музичке уметности,  

ужа област Оргуље
на одређено време 5 година  

или на неодређено време 

4. Ванредни или редовни 
професор за област Драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа 

област Дизајн продукције
на одређено време 5 година  

или на неодређено време

5. Ванредни или редовни 
професор за област Драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа 

област Дизајн светла
на одређено време 5 година  

или на неодређено време

6. Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Музикологија

на одређено време 5 година

7. Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија (Етнокореологија) 

на одређено време 5 година

8. Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време 5 година

9. Доцент за ужу научну област 
Филолошке и књижевне науке

са 50% радног времена,  
на одређено време 5 година

10. Доцент за област Музичке 
уметности, ужа област Клавир 

(Корепетиција) 
на одређено време 5 година

2 извршиоца

11. Самостални стручни сарадник за 
област Драмских и аудиовизуелних 

уметности, ужа област Глума
на мађарском наставном језику

12. Виши стручни сарадник 
корепетитор за област  

Музичке уметности
на одређено време 4 године

13. Стручни или виши стручни 
сарадник за област ликовних 

уметности, ужа област Цртање
на одређено време 4 године

14. Стручни сарадник за област 
Примењених уметности и дизајна, 

ужа област Графички дизајн
на одређено време 4 године

15. Стручни сарадник за област 
Музичке уметности, ужа област 

Дувачки инструменти (Труба) 
на одређено време 4 године

16. Стручни сарадник корепетитор за 
област Музичке уметности
на одређено време 4 године

17. Сарадник у настави за област 
Ликовних уметности, ужа област 

Сликарство
на одређено време 1 година

18. Сарадник у настави за област 
Ликовних уметности, ужа област 

Сликарство
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Општи услови за избор у звања наставни-
ка: 

За радно место 1: диплома доктора наука из 
области наука о уметностима, ужа област Музи-
кологија стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму 
у земљи или у иностранству, призната у складу 
са Законом о високом образовању и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образо-
вању.

За радно место 2: диплома доктора уметности 
или магистра уметности стечена на акредито-
ваном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области ликовних уметности, 
ужа област вајарство односно високо образо-
вање мастер академских студија из области 
ликовних уметности, ужа област вајарство и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању. 

За радно место 3: диплома доктора уметности 
или магистра уметности стечена на акредито-
ваном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области музичке уметности, ужа 
област оргуље, односно високо образовање 
мастер академских студија из области музич-
ке уметности, ужа област оргуље и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образо-
вању. 

За радно место 4: диплома доктора уметности 
или магистра уметности стечена на акредито-
ваном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области ликовних уметности, 
односно високо образовање мастер академ-
ских студија из области ликовних уметности и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању. 

За радно место 5: диплома доктора уметности 
или магистра уметности стечена на акредито-
ваном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области драмских и аудиовизу-
елних уметности, односно високо образовање 
мастер академских студија из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, ужа област дизајн 
светла и испуњени услови из члана 74 Закона о 
високом образовању. 

За радно место 6: диплома доктора наука из 
области наука о уметностима, ужа област Музи-
кологија стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму 
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у земљи или у иностранству, призната у складу 
са Законом о високом образовању и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образо-
вању.

За радно место 7: диплома доктора наука из 
области наука о уметностима, ужа област Етно-
музикологија стечена на акредитованом уни-
верзитету, односно акредитованом студијском 
програму у земљи или у иностранству, призната 
у складу са Законом о високом образовању и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању.

За радно место 8: диплома доктора наука из 
области наука о уметностима, ужа област Етно-
музикологија или Музикологија, са темом док-
торске дисертације из уже научне области за 
коју се наставник бира, стечена на акредитова-
ном универзитету, односно акредитованом сту-
дијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом обра-
зовању и испуњени услови из члана 74 Закона 
о високом образовању. 

За радно место 9: диплома доктора наука – 
филолошке науке (докторат из области књи-
жевности за децу) стечена на акредитованом 
универзитету, односно акредитованом студијс-
ком програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образо-
вању и испуњени услови из члана 74 Закона о 
високом образовању. 

За радно место 10: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке 
уметности, ужа област клавир, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области музичке уметности, ужа област клавир 
и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

Обавезни и изборни услови:

За радна места 1, 6, 7 8 и 9: утврђени су 
Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду за поље хуманистичких наука.

За радна места 2, 3, 4, 5 и 10: утврђени су 
Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду за поље уметности У звање настав-
ника може бити изабрано лице које испуњава 
критеријуме прописане чланом 74 Закона о 
високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзите-
ту донетим од стране Националног савета за 
високо образовање, Статутом Универитета у 
Новом Саду, Статутом Академије уметности и 
Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду. 

Услови за избор у звања сарадника: 

За радно место 11: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области драмских и аудиовизуелних 
уметности, ужа област глума Кандидати треба 
да испуњавају услове утврђене чланом 123 Ста-
тута Академије уметности. 

За радно место 12: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области музичке уметности, ужа 
област клавир Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности. 

За радно место 13: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области ликовних уметности Канди-
дати треба да испуњавају услове утврђене чла-
ном 123 Статута Академије уметности. 

За радно место 14: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области примењених уметности и 
дизајна, ужа област графички дизајн. Кандида-
ти треба да испуњавају услове утврђене чланом 
123 Статута Академије уметности. 

За радно место 15: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области музичке уметности, ужа 
област дувачки инструменти (труба). Кандида-
ти треба да испуњавају услове утврђене чланом 
123 Статута Академије уметности. 

За радно место 16: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области музичке уметности, ужа 
област клавир Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности. 

За радна места 17 и 18: студент мастер ака-
демских студија из области ликовних умет-
ности, ужа област сликарство, студије првог 
степена завршене са укупном просечном оце-
ном најмање осам (8). 

Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не чланом 83 Закона о високом образовању и 
чланом 127 Статута Академије уметности Закон 
о високом образовању, Статут Универзитета 
у Новом Саду, Статут Академије уметности у 
Новом Саду, Правилник о ближим минималним 
условима за избор у звање наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и упутство за попуња-
вање биографских података за наставна звања 
налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs – у секцији „Наставници – 
Конкурси”). 

Сви кандидати достављају: 1. пријаву на 
конкурс која мора да садржи назив радног мес-
та за које кандидат конкурише, списак доку-
ментације коју прилаже, контакт адресу, број 
телефона, имејл адресу; 2. оверене фотокопије 
диплома о завршеним одговарајућим студијама 
и додатке дипломи; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 4. 
уверење о некажњавању прибављено искључи-
во од МУП-а (не старије од 6 месеци); 5. личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска 
лична карта). Осим наведене документације, у 
зависности од радног места на које конкуришу, 
кандидати достављају додатну документацију, 
и то:

За радна места 1, 6, 7, 8 и 9: попуњен обра-
зац биографских података на ћириличном пис-
му (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (УСБ) откљу-
чан и доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 74 Закона о високом 
образовању и Минималним условима за избор у 
звање наставника за поље хуманистичких нау-
ка Правилника о ближим минималним условима 
за избор у звање наставника на Универзитета у 
Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника 

За радна места 2, 3, 4, 5 и 10: попуњен 
образац биографских података на ћириличном 
писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) 
приложен у штампаној и електронској форми 
(УСБ) откључан и доказе о испуњавању услова 

радног места у складу са чланом 74 Закона о 
високом образовању и Минималним условима 
за избор у звање наставника за поље уметности 
Правилника о ближим минималним условима за 
избор у звање наставника на Универзитета у 
Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.

За радна места од 11 до 16: попуњен обра-
зац биографских података на ћириличном пис-
му (Образац 2Б) који се налази на сајту Ака-
демије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (УСБ) и доказе 
о испуњавању услова радног места у складу са 
чланом 123 Статута Академије уметности.

За радна места 17 и 18: попуњен образац 
биографских података (Образац 2Б) који се 
налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Кон-
курси”) приложен у штампаној и електронској 
форми (УСБ), уверење о уписаним мастер ака-
демским студијама и уверење о просечној оце-
ни на студијама првог степена Осим напред 
наведеног за радна места 2, 13 и 14 потребно 
је доставити дигитални портфолио који обух-
вата укупан уметнички и професионални рад 
кандидата

ОСТАЛО: рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова дос-
тављају се искључиво, у штампаној форми на 
адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре 
Јакшића 7.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ”

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008

e-mail: osdubovac@gmail.com

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање. У 
складу са чланом 140 и 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања, наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на: 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
обласи за одговарајући предмет односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. (то лице мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишем образовањем. Лице из горе 
наведених ставова мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
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плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих је најмање 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским сиситемом преноса бодо-
ва. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
неопходно образовање. Лице, такође треба да 
има звање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021). 2. Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из тачке под 
5 кандидат доказује: дипломом у случају да је 
завршио и стекао образовање на српском јези-
ку и самим прилагањем дипломе, доказао је 
испуњеност из услова из тачке под 5 У случају 
да је кандидат стекао образовање на страном 
језику потребно је да достави доказ да је поло-
жио испит из језика на коме се одвија обра-
зовно васпитни рад по програму одговарајуће 
високо школске установе. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке под 2 
изабрани кандидат подноси приликом закљу-
чења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министартсва просвете, науке и 
технолошког развоја. Неопходно је достави-
ти: пријавни формулар одштампан и попуњен; 
диплому, оригинал или оверену фотокопију која 
није старија од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве; уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију која није старија од 6 
месеци у тренутку подношења пријаве; доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ да је положио 
испит из језика на коме се одвија образовно 
васпитни рад по програму одговарајуће висо-
ко школске установе (само за кандидате који 
нису завршили и стекли образовање на српс-
ком језику). Пријаве на конкурс, са траженом 
документацијом доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе.

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Наставник енглеског језика  
и књижевности

на одређено време ради  
замене одсутног запосленог  
са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања), 
да испуњава услове у погледу стручне спреме, 
односно да је: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност; 
професор енглеског језика и књижевности и 
италијанског језика и књижевности; професор 
енглеског језика и књижевности и немачког 
језика и књижевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор предметне наставе. 
Лице из тачке 4) подтачке (1) овог члана које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије из области предмета, односно на студијс-
ким групама/програмима: језик, књижевност, 
култура, модул енглески језик и књижевност; 
енглески језик и књижевност; англистика; 
енглески језик и књижевност са другом стра-
ном филологијом.

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради  
замене одсутног запосленог,  
са 51,25% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања); 
да испуњава услове у погледу стручне спре-
ме, односно да је: (1) професор информати-
ке, односно дипломирани информатичар; (2) 
професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информати-
ка; (3) дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови осим енергетског; (4) дипломира-
ни инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; (5) дипломирани 
инжењер за информационе системе, одсеци за 
информационе системе и информационе сис-
теме и технологије; (6) дипломирани инжењер 
организације за информационе системе, одсе-
ци за информационе системе и информацио-
не системе и технологије; (7) дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе систе-
ме и технологије, одсек за управљање квалите-
том; (8) дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; 
(9) дипломирани економист, смерови: кибер-
нетско-организациони, економска статистика 
и информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статис-
тика, информатика и квантна економија; (10) 
дипломирани информатичар; (11) дипломирани 
информатичар – пословна информатика; (12) 
дипломирани информатичар – професор инфор-
матике; (13) дипломирани информатичар – мас-
тер; (14) дипломирани професор информатике 
– мастер; (15) дипломирани информатичар – 
мастер пословне информатике; (16) дипломи-
рани инжењер организационих наука – мастер, 

студијски програм Информациони системи и 
технологије; (17) мастер математичар; (18) 
мастер информатичар; (19) мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства; (20) мастер 
инжењер информационих технологија; (21) 
мастер инжењер организационих наука (сту-
дијски програм Информациони системи и техно-
логије или Софтверско инжењерство и рачунар-
ске науке); (22) мастер професор информатике 
и математике; (23) мастер инжењер софтвера; 
(24) мастер инжењер информационих техноло-
гија и система; (25) мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Лице из тачке 15) овог 
члана које је стекло академско звање мастер 
мора имати, у оквиру завршених студија, поло-
жено најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријенти-
сано програмирање) и најмање три предмета 
из области Математика, што доказују потврдом 
издатом од стране високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информатика 
може да изводи и лице које је стекло академ-
ско звање мастер, а у оквиру завршених сту-
дија има положених најмање пет информатич-
ких предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и нај-
мање три предмета из области Математика. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информати-
ка може да изводи и лице које је на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Уколико школа 
преузимањем или конкурсом не заснује радни 
однос са лицем које испуњава услове из ст. 1, 
3 и 4 ове тачке, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада за предмет Рачунарство 
и информатика могу да изводе и лица која су 
стекла стручни назив струковни специјалиста, 
ако у оквиру завршених студија имају положе-
но најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно оријентиса-
но програмирање) и најмање два предмета из 
једне или две следеће области – Математика 
или Теоријско рачунарство. Испуњеност усло-
ва из ст. 3-5 ове тачке утврђује министарство 
надлежно за послове образовања, на основу 
наставног плана и програма студија, односно 
студијског програма. 

ОСТАЛО: кандидат треба и: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад. Кандидати уз пријавни формулар при-
лажу: оверену фото-копију дипломе о стеченом 
образовању. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена, 
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уверење или потврде о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа; извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад – овере-
на фотокопија дипломе или уверења о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кан-
дидати који испуњавају услове конкурса, у 
року од 8 дана, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријавни формулар са потребном 
документацијом се подноси лично или се шаље 
на адресу: Гимназија Пирот, 18300 Пирот, Срп-
ских владара 118, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време до краја  

радне 2022/2023. године  
(најкасније до 31.08.2023. године)

6 извршилаца

Васпитач
на одређено време до повратка одсутне 

запослене са породиљског одсутва

УСЛОВИ: посебни услови: да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије) 
у трајању од три године или више образовање. 
Општи услови за заснивање радног односа: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ – 
потврду одговарајуће установе да је кандидат 
положио српски језик достављају само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику).

Кувар
на одређено време до краја  

радне 2022/2023. године  
(најкасније до 31.08.2023. године)

УСЛОВИ: посебни услови: одговарајућа средња 
стручна спрема III или IV степен. Општи услови 
за заснивање радног односа: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. (доказ – потврду одговарајуће 
установе да је кандидат положио српски језик 
достављају само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику).

Спремачица
на одређено време до краја  

радне 2022/2023. године  
(најкасније до 31.08.2023. године)

УСЛОВИ: посебни услови: основна школа, I 
степен образовања. Општи услови за засни-
вање радног односа: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. (доказ – потврду одговарајуће установе да 
је кандидат положио српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику).

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидат 
доставља: доказ о одговарајућој стручној спре-
ми (оверена фотокопија); кратку биографију; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); уверење полицијске управе, не 
старије од 6 месеци, 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 

да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део 
пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Пријаве на конкурс слати са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује. 
Пријаве доставити у затвореној коверти лично 
или поштом на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „СУНЦЕ”
18430 Куршумлија, Косовска 36А

тел. 027/381-534

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: одговарајуће средње образо-
вање, IV степен стручне спреме; и држављан-
ство РС; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад; није правоснажном пре-
судом кривично осуђивано; зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Потребна документација: пријавни форму-
лар за пријаву на конкурс који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење не старије 
од шест месеци да кандидат није осуђиван за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за злостављање малолетног детета 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, уврђено дискриминаторно понашање: 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторско понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од шест месеци); доказ о положеном 
возачком испиту Б категорије; доказ о положе-
ном стручном истипу за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Санитарну књижицу подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и то ако: има држављанство 
Републике Србије; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; није 
правоснажном пресудом кривично осуђива-
но; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно образовни рад; има одго-
варајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима 
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који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005 године, као и стечено одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена(основне академске студије, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Кандидати достављају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење не старије од шест месеци да 
кандидат није осуђиван за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за злос-
тављање малолетног детета или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
уврђено дискриминаторно понашање: извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторско понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од шест месеци); да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Санитарну књижицу подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом са назнаком „За конкурс” 
у затвореној коверти слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања, прописано чланом 8 Правилника о 
организацији и ситематизацији радних места 
у ОМШ „Божидар Трудић” у Смед. Паланци и 
то: IV степен стручне спреме; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; 5. знање српског језика, односно 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом доставља школи. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; краћу 
биографију; доказ о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверена фотокопија 
(уверење о држављанству не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија (не старији 
од шест месеци); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(не старија од шест месеци); доказ о неосуђи-
ваности издат од надлежног МУП-а (не ста-
рији од три месеца); потврду издату од стране 
повереника за заштиту равноправности да за 
кандидата није утврђено дискриминаторско 
понашање из члана 139 став 1 тачка (3 ЗОСОВ 
(не старија од три месеца); доказ о знању 
српског језика, осим за кандидате који су на 
српском језику стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговор о раду, канди-
дат подноси и доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тачка 2, Закона о основама 
система образовања и васпиатања (уверње да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима). Конкурс 
спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве конкурсна комисија неће се узети у разма-
трање. Решење о избору кандидата по конкур-
су директор доноси у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе свих кандида-
та који испуњавају услове, а коју сачињава и 
директору доставља конкурсна комисија. Шко-
ла нема обавезу да кандидатима пријављеним 
на конкурс врати приложену документацију по 
конкурсу. Пријаве треба послати поштом (оба-
везно са повратницом) уз назнаку „За конкурс” 
на горе наведену адресу или поднети непо-
средно у Секретаријат ОМШ „Божидар Трудић” 
у Смедеревској Паланци. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Шко-
ле и преко телефона 026/317-490.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Дипломирани економиста  
за финансијске  

и рачуноводствене послове
на одређено време, преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17... 129/21), да има одго-
варајуће образовање за дипломираног еко-
номисту за финансијске и рачуноводствене 
послове, прописано чланом 37 Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Петар Кочић” Инђија (дел. бр. 277/20.03.2018., 
958/2/13.09.2018.,  929/1/12.09.2019., 
53/23.01.2020.; 1038/05.11.2021), и то: висо-
ко образовање економске струке: на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, најмање две године радног иску-

ства; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену копију дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције); доказ о познавању срп-
ског језика, на коме се остварује образовно вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом, ученицима – лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве са потребном документацијом пре-
дати у секретаријат школе или послати поштом 
на горе наведену адресу.

Пословни центри НСЗ
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СУБОТИЦА

МУЗИЧКА ШКОЛА 
СУБОТИЦА 

24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник виолине
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник кларинета
са 70% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање. 
сходно члану 140 ЗОСОВ, наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука у ком случају кандидат мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмете, односно групу предмета. 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Обавезно образовање лица из члана 
140 овог Закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најамње по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за сти-
цање образовања из става 1 овог члана оства-
рује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1 овог члана 
закона. Врста образовања, односно потребно 
звање за радна места наставника наведена у 
конкурсу прописана је Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
срадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016 и 2/2017) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 
1/2020). Поред одговарајућег образовања, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: да 
има психофизичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 

правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: уз попуњен и одштампан пријав-
ни формулар, кандидати треба да доставе: 
кратку биографију, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених на обрасцу 
са холограмом, извод из казнене евиденције 
МУП-а РС који није старији од 6 месеци као 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном 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 родоскрљење, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, доказ 
о одговарајућем образовању: диплому или 
уверење, доказ о знању српског језика (све-
дочанство или диплома о завршеној средњој, 
вишој или високој школи из које је видљиво 
да је кандидат стекао образовање на српс-
ком језику, или уверење о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе), доказ да кандидат 
поседује знање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и из развојно-пе-
дагошких предмета, потврда, уверење или 
диплома факултета / одговарајуће високош-
колске установе, додатак дипломи из кога је 
видљиво да је кандидат положио одговарајуће 
испите или уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу. Све наведене 
документе кандидат мора поднети у оригиналу 
или овереној фотокопији. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључивања уговора о раду. Кандида-
ти треба да преузму формулар за пријаву на 
конкурс на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја www.
mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар, и да попуњен и одштам-
пан пријавни формулар заједно са осталом 
потребном документацијом доставе школи, 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве под-
нете по истеку овог рока су неблаговремене 
и као такве неће бити узимане у разматрање. 
Пријаве које не садрже сву потребну докумен-
тацију у оригиналу или овереној фотокопији 
су непотпуне и као такве неће бити узимане 
у разматрање. Кадидати који буду изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве се могу предати лично у секретарија-
ту установе радним данима од 08.00 до 14.00 
часова или послати поштом на горе наведену 
адресу установе. Телефон за информације је 
024/525-672.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

24000 Суботица, Антона Ашкерца 3

Магационер

УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописано је да у 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом, и 
то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачке 1), 3), 4) и 5) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат мора да има: стечено средње образо-
вање, доказ: оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању, потврда о радном искуству; 
лекарско уверење којим се доказује психичка, 
физичка и здрaвствена способност за рад са 
децом и ученицима се прибавља пре закључења 
уговора о раду; уверење о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања не 
сме бити старије од 6 месеци, уверење (ори-
гинал или оверена фотокопија) се прибавља у 
надлежној полицијској управи према месту пре-
бивалишта; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидат је дужан да приложи следеће доку-
менте: пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), потписану биографију 
кандидата (ЦВ), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања. Кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ, лично или на горе наведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована решењем од стране директора 
Установе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима у Националну служ-
бу за запошљавање у Суботици. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу: Бра-
нислава Војнић, сарадник за правне послове  
(тел. 065/9646-516). 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ШАБАЦ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”

15000 Шабац 
Масарикова 29

тел. 015/350-274

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до његовог повратка са 

фунције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлуке УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове из чла-
на 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 и др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/21) и то да: 1. стечено одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21): на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Испуњеност услова у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада економија, 
право и администрација. 2. Психичка, физич-
ка и здравственаспособност за рад са децом 
и ученицима; 3. неосуђиваност у складусачла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21), а то је непостојање 
правоснажне пресудеза кривично делоза које 
је изреченабезусловна казна затворау 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 
делопримање митаили давање мита, за кри-
вично делоиз групе кривичних делапротив 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
познавање српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (сматраће 
се да кандидат познаје српски језик самом 
чињеницом да је образовање стечено на српс-
ком језику). Услови из тачке 1), 3)–5) доказују 
се приликом пријема у радни однос и састав-
ни су део пријаве на конкурс. Доказ из тачке 
2) изабрани кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Уз одштампан, попуњен 
и својеручно потписан пријавни формулар који 
кандидат може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС (http: //www.mpn.gov.rs), 

доставити: кратку радну биографију, оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверења о дипломирању уколико диплома није 
издата, оверену копија или оригинал уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оверену копију или оригинал извода из мати-
чне књиге рођених, очитану личну карту или 
копију личне карте, потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци) и доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). У складу са 
чланом 139 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21) доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравственуспособност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка. Рок за подношење пријаве за конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве чије копије докумената нису ове-
рене од стране надлежног органа неће бити 
узете у разматрање. Кандидати одштампан, 
попуњен и својеручно потписан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС (http: //www.mpn.gov.rs) уз потребну доку-
менатацију, достављају на адресу: Економска 
школа „Стана Милановић”, Масарикова 29, 
15000 Шабац. Особа за контакт: Јелена Гли-
шић, тел. 015/350-274

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист 
Карађорђева 1

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до њеног повратка

Наставник математике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и 
Правилником 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 и 19/2020). 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 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 примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом. без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампан пријавни 
формулар кандидати треба да доставе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања кандидата из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, не старији од 6 месеци 
(овај документ издаје МУП – полицијска упра-
ва) – оригинал или оверена фотокопија, уве-
рење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију), доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад прилаже кандидат који није 
стекао образовање на српском језику, тако 
што подноси доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријава са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се на адресу: 
Основна школа „Војвода Степа” Карађорђева 
1, 15305 Липолист.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1006 | 21.09.2022.58

ВАЉЕВО

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„БРАЋА НЕДИЋ”

14253 Осечина 
Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење) кандидат мора испуњавати и посебне 
услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 1/22 и 2/2022) и посеб-
не услове прописане чл. 139-142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и то да: 
1) има одговарајуће високо образовање сте-
чено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти треба да доставе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; својеручно пот-
писану пријаву на конкурс са основним био-
графским подацима; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старије од 
шест месеци; извод из казнене евиденције као 
доказ о неосуђиваности за горе наведена дела 
које издаје надлежна полицијска управа (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старији од 
шест месеци; доказ о познавању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима прибавља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс, неће се узимати у разматрање при 
одлучивању по конкурсу. Пријаве са потреб-
ном документацијом се подносе на директно у 
школи или поштом на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс”.

ВРАЊЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: поред услова прописаних чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, чл. 259 Статута ОШ „Вук Караџић” 
Врање број 838/VIII од 24.08.2022. године, и 
чл. 36 Правилника о организацији и системати-
зацији послова ОШ „Вук Караџић” Врање број 
361/IX од 06.04.2022. године, којима је уређено 
да каднидат мора да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, канди-
дат мора да испуни и услове прописане чл. 45 
наведеног Правилника, односно да има стече-
но високо образовање: из области економских 
наука: на студијама другог степена (мастер 
академских студија, мастер струковних студија, 
специјалистичке академске студије), из области 
економских наука, или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, из области еко-
номских наука, као и да поседује знање рада 
на рачунару. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар кан-
дидат доставља следећу документацију: ове-
рен препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских 
студија; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених, не старији од 6 
месеци; доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и другох доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, не старији од 6 месеци (овај доку-
мент издаје МУП – полицијска управа); пријаву 
на конкурс и своју професионалну биографију у 
којој кандидат обавезно наводи да ли је вршио 

психолошку процену способности код надлеж-
не службе за послове запошљавања и када је 
вршио; телефон за контакт и адресу електрон-
ске поште; доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или копији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Потребна 
документација, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, доставља се школи у року од 
8 дана од дана објављивања кокурса у публи-
кацији „Послови” НСЗ. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована одлуком директора 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, у року од 
8 дана, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши НСЗ применом стандардизованих посту-
пака. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс, 
кандидат ће у пријави назначити када и где је 
извршена. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор шко-
ле доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе. Разговор са кандидатима 
са листе обавиће се у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену раз-
говора бити обавештени путем електронске 
поште и телефоном на контакт који су канди-
дати навели у пријави на конкурс. У позиву 
ће кандидат бити упозорен да уколико се не 
одазове позиву на разговор, сматраће се да је 
одустао од своје пријаве на конкурс. Конкурсна 
комисија након сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове конкурса утврђује три 
питања која ће поставити кандидату и одгово-
ре на задата питања. Одређује максимум поена 
за свако питање и критеријуме на основу којих 
ће одговори кандидата бити вредновани (тач-
ност, јасност, свеобухватност, повезаност, пре-
цизност изражавања, елоквентност). Приликом 
обављања разговора са кандидатом провера-
ва се његова спремност за обављање посло-
ва за које је конкурисао, професионална или 
друга стручна знања и вештине које се захте-
вају за наведено радно место. Питања која се 
постављају кандидатима за радно место шефа 
рачуноводства односе се на познавање струке 
и послова прописаних актом о систематизацији 
радних места и по потреби друга питања. У 
случају када има више кандидата, иста питања 
се постављају свим кандидатима, појединачно 
приликом разговора са сваким од кандидата. 
О току обављеног разговора са кандидатима, 
конкурсна комисија саставља записник. Небла-
говремене, непотпуне и неразумљиве пријаве 
неће се разматрати. Лице задужено за давање 
додатних информације о конкурсу: Сузана 
Стојановић Стошић – секретар школе телефон: 
017/400-630. Пријаве са потребном документа-
цијом, са назнаком „За конкурс за попуњавање 
радног места шефа рачуноводства”, шаљу се 
поштом на горе наведену адресу, или се пре-
дају непосредно у затвореним ковертама у 
канцеларији секретара школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб.
тел. 017/825-950

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време  
за школску 2022/2023. годину  

(до 31. 08. 2023. године) 

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 ЗОСОВ и чл. 
8 став 1 Правилника о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87 од 12. 12. 2019. године) у рад-
ни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Додатни услови: да кандидати познају 
ромски језик; да имају искуства у раду са ром-
ском децом и ученицима; да имају завршену 
обуку за радно место педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности којима 
је потребна додатна подршка у образовању (у 
складу са Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту). 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
МПНТР (предаје се оригинални пријавни фор-
мулар); оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (не старију од 6 
месеци); доказ из казнене евиденције МУП-а 
(оригинал или оверена фотокопија) да лице 
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 породи-
ци, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (овај доказ – уве-
рење мора бити издато након расписивања 
конкурса. У случају да је уверење издато пре 
расписивања конкурса пријава ће бити одба-
чена и неће ући у разматрање); уверење осно-
вног јавног тужилаштва да се не води истрага 
(уверење мора бити издато након раписивања 
конкурса – оригинал или оверена копија); 5. 

уверење основног суда да није покренут кри-
вични поступак (уверење мора бити издато 
након расписивања конкурса – оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија), не старије од 6 
месеци (датум издавања уверења не сме бити 
старији од шест месеци, без обзира да ли се 
уверење предаје у оригиналу или у форми ове-
рене копије); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), не старије од 
6 месеци (датум издавања извода не сме бити 
старији од шест месеци, без обзира да ли се 
извод предаје у оригиналу или у форми ове-
рене копије); доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду (напомена: кан-
дидати немају обавезу да у конкурсној доку-
ментацији доставе лекарско уверење); доказ 
о завршеној обуци за педагошког асистен-
та (оверена копија не старија од шест месе-
ци). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Избор се врши 
у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Уколико кандидатима пријава буде 
одбачена као непотпуна, комисија има обавезу 
да у образложењу решења о избору кандида-
та наведе све кандидате који су се јавили на 
конкурс, као и кандидате чије су пријаве одба-
чене као непотпуне, као и разлоге због чега 
су пријаве одбачене и да ово решење достави 
свим кандидатима. Комисија нема обавезу да 
кандидате чије су пријаве одбачене посебним 
закључком обавештава, нити има обавезу да 
им пре истека рока за пријављивање тражи 
допуну документације у случају да им је доку-
ментација непотпуна. Пријаве доставити лич-
но или слати на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу можете добити пре-
ко телефона: 017/825-950. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020, 129/2021), и посебне услове 
из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Вук Караџић” у Сурдулици. 
Кандидати треба: 1) да поседује одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140-143 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 
129/2021), и 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, 13/2018 и 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021); 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 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
МПНТР; оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, не старију од 6 
месеци; доказ кандидата да има 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 мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (оригинална или оверена фото-
копија потврде – уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју оставрених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагодије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу), за оне који ово образовање поседују, 
за оне који ово образовање не поседују, Закон 
сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово 
образовање наставник обавезан да стекне у 
року од једне године, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; доказ из казнене еви-
денције МУП-а (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старије од шест месеци, да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија), не старије од 6 месеци; доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), не старије од 6 месеци; доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Избор се врши 
у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију документи-
ма заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

17500 Врање, Браће Рибникар бб.
тел. 017/404-366

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 122, чл. 139, 
чл. 140 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 27/18 
– др. закон, 6/20, 129/21). За директора школе 
може бити изабрано лице које има одговарајуће 
високо образовање стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат треба да испуња-
ва услове за наставника школе у подручју рада 
„Пољопривреда, производња и прерада хра-
не”, за педагога или психолога; да има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача 
и стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора школе у року од 2 године од дана 
ступања на дужност; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 доба-
ра 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; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора школе 
цениће доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), као и да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рен препис или оверена фотокопија); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу – 
дозволи за рад (оригинал или оверен препис 
или оверена фотокопија); потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и 

васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверена фотокопија), 
кандидат мора да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образо-
вања; радну биографију, са кратким прегледом 
кретања у служби; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да про-
тив њега није покренута истрага, нити да се 
води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
лиценцу за директора установе (оригинал или 
оверени препис или оверена фотокопија) – 
пријава која не буде садржала уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у року од две године од дана 
ступања на дужност положи испит); уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања; оквирни план и програм рада директора 
школе за време трајања мандата од 4 године, 
као и остала документа која могу послужити 
као доказ о стручним и организационим способ-
ностима. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу је секретар школе на теле-
фон 017/404-366, радним данима 8.00 до 14.00 
часова. Пријаве слати лично или поштом, на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава по 
конкурсу за директора школе”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или копији која је прописно оверена код јавног 
бележника.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

17500 Врање, Француска бб.
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе у другом мандату

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време, до повратка запосленог са 
функције помоћника директора школе, 

а најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Општи услови прописани Законом о 
раду и услови одређени чл. 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) и то: 1. 
одговарајуће виско образовање – врсте и сте-
пена стручне спреме утрвђене чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, стеченим: (1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске или мастер струковне студије), и 
то: – студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; (2) 
или образовање стечено на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна заствора у трајању 
од најмање 3 месеци, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
којима се доказује испуњеност услова: да има 
одговарајуће образовање (оверена фотокопија 
дипломе или уверења о дипломирању); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, уверење да није осуђиван 
за дела наведена у тачки 3 услова, прибавља 
се код полицијске управе (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци и извод из матичне књи-
ге рођених трајно важећи (оригинал или ове-
рена фотокопија), доказ да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достваља 
школи. Докази о испуњености услова: тачка 1, 
3, 4, и 5. су саставни део пријаве на конкурс. 
а доказ из тачке 2 односно лекарско уверење, 
достваља само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Потребно је да кандидат 
уз пријаву достави и своју краћу радну биогра-
фију са подацима о адреси становања, контакт 
телефону и e-mail адреси. Пријаву са потреб-
ном документацијом у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава на конкурс за наставника 
српског језика и наставника географије”, кан-
дидат може поднети лично у у школи радним 
данима од 8 до 14 часова или послати путем 
поште у складу са законом, на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без 
потребне документације, неће се разматра-
ти. Конкурс спроводи конкурсна комисија, по 
поступку који је прописан законом. Решење о 
избору кандидата по конкурсу доноси директор 
школе. Конктакт телефон за евентуалне додат-
не информације: 017/404-220 и 411-623.

ВРШАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
„ВРШАЦ”

26300 Вршац, А. Брашована 1
тел. 013/805-058.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 129/21), 
односно да има: 1) одговарајуће високо обра-
зовање: стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
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односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, са претходно завршеним студија-
ма првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе, 2) нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, 3) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4) да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнућа, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) држављанство Републике Србије; 6) знање 
српског језика на коме се и остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да достави оригинале или фотокопије / 
преписе оверене искључиво код јавног бележ-
ника (нотара), не старије од 6 месеци, доку-
ментације којом доказује испуњеност услова. 
Обавезно се доставља: диплома о стеченом 
образовању, лиценца (дозвола) за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, дозво-
ла за рад директора (ако кандидат не поднесе 
доказ о положеном испиту за директора прија-
ва на конкурс ће се сматрати потпуном, а кан-
дидат изабран за директора који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност), потврда о радном искуству од најмање 
осам година на пословима образовања и вас-
питања, лекарско уверење – доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (може се приложи-
ти лекарско уверење из персоналног досијеа, 
а кандидат изабран за директора ће накнадно, 
пре закључења уговора, доставити ново лекар-
ско уверење), уверење/доказ о знању српског 
језика, као и језика на коме се у школи оства-
рује образовно-васпитни рад (ако се из дипло-
ме о стеченом образовању може утврдити да 
је образовање стечено на српском језику, не 
треба подносити посебан доказ о знању јези-
ка), уверење о неосуђиваности у смислу члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (кандидат је дужан да 
достави: уверење надлежне полицијске упра-
ве, и уверење надлежног суда опште надлеж-
ности. Уверење о држављанству Републике 
Србије, штампани подаци/фотокопија личне 
карте (не треба оверавати), доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника доставља 
се ако га кандидат има), резултат стручно-пе-
дагошког надзора школе / установе и оцену 
спољашњег вредновања (обавезно доставља 
кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора школе/установе), биографија 
са кратким прегледом кретања у служби. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана, 

од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узети у разматрање. Пријаве са наз-
наком „Конкурс за директора”, слати на горе 
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012

e-mail: osmosapijadegudurica@gmail.com

Васпитач
у мешовитој групи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа на осно-
ву Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17, 95/18) као и услове из члана 139 140 
и 144. 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 Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Моша Пијаде” 
Гудурица и то: а) да има одговарајуће обра-
зовање; б) одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) или на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године – васпитач, 
у складу са Законом; в) одговарајуће високо 
образовање и васпитања стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), студије другог степена из области 
педагошких науке или интердисциплинарне, 
муктидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области 
педагошких наука, односно на основним сту-
дијама у трајању од четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005 године; г) да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; д) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; ђ) да 
има држављанство Републике Србије; е) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву 
за конкурс треба да доставе оригиналну или 
овереним фотокопијама које нису старије од 
6 месеци: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању; очитану личну карту; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију); доказ о неосуђиваности (оригинал 
или оверену копију); радну биограгију. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Лекарско уверење о поседовању физичке, 

психичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (не старија од 6 месеци) 
тражиће се накнадно, пре закључења уговора 
о раду за кандидата који буде изабран на кон-
курсу. Пре доношења одлуке о избору, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање. Пријаву са потребним при-
лозима кандидат треба да достави у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у огласима 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”, на адресу ОШ „Моша Пијаде” Гудурица, 
Трг ослобођења 2, 26335 Гудурица, са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос”. Контакт 
тел. 013/881-012. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована решењем директора шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Документација се неће 
враћати кандидатима који су се пријавили на 
конкурс. Одлука о избору кандидата донеће се 
у законском року.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац

Наставник српског језика и 
књижевности

са 27,75% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) као и 
услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022 и 5/2022). Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21): 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; кандидат мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
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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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 – језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и ове-
рену фотокопију додатка дипломи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из надлежног суда 
да није покренут кривични поступак и истрага 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); 
кратку радну биографију (ЦВ) са обавезним 
навођењем адресе становања и броја телефо-
на; попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет старнице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; очитану личну карту. 

Наставник предметне наставе – 
наставник технике и технологије
са 10% радног времена, на одређено 

време најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 
2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) као и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022). Кандидати треба да испуњава следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/21): наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-

рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик – језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и ове-
рену фотокопију додатка дипломи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из надлежног суда 
да није покренут кривични поступак и истрага 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); 
кратку радну биографију (ЦВ) са обавезним 
навођењем адресе становања и броја телефо-
на; попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет старнице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; очитану личну карту. 

Наставник предметне наставе 
– наставник информатике и 

рачунарства
са 15% радног времена, на одређено 

време најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 
2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) као и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања 

наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022). Кандидати треба да испуњава следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/21): Наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик – језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и ове-
рену фотокопију додатка дипломи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из надлежног суда 
да није покренут кривични поступак и истрага 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); 
кратку радну биографију (ЦВ) са обавезним 
навођењем адресе становања и броја телефо-
на; попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет старнице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; очитану личну карту. 
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Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 
2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) као и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022). Кандидати треба да испуњава следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/21): наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик – језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и ове-
рену фотокопију додатка дипломи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-

них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из надлежног суда 
да није покренут кривични поступак и истрага 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); 
кратку радну биографију (ЦВ) са обавезним 
навођењем адресе становања и броја телефо-
на; попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет старнице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; очитану личну карту. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену 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 осам дана од дана прије-
ма разултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и 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 установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образложе-
не листе. Кандидат који буде изабран дужан је 
да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима – лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци. Пријаве 
слати на адресу ОШ „Ђура Јакшић”, 19376 Сум-
раковац, или доставити непосредно у секрета-
ријату школе, радним данима од 8 до 14 часова, 
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс 
на радно место ____ (навести назив радног 
места на које се конкурише)”. За све додатне 
информације обратити се секретару школе на 
бројеве телефона 030/2150-022 и 060/4602-905, 
као и путем имејл адресе ossumrakovac@gmail.
com

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНЧИЋ МИЛАН – УЧА”

Кумане, Трг слободе 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице: које је стекло одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система за образовање и 
васпитање на студијама другог (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка односно: које је стекло високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образоввање до 10.09.2005. године; које 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-

ченог одговарајућег образовања које поседује 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педа-
гога или психолога, обуку и положен испит за 
директора установе (након доношења ближих 
услова за његово полагање од стране министра 
а у законском року), које поседује психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (које доказује лекарским 
уверењем); које има држављанство Републике 
Србије(које доказује уверењем о држављанству 
не старијем од 6 месеци); које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(овај доказ прибавља установа); које зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: диплому или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, лиценцу – уверење односно ове-
рену фотокопију истог о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадни-
ка, тј. положен стручни испит, доказ – потвр-
ду (уверење) о радном стажу на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције МУП-а, уверење из суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење о неосуђиваности 
привредног суда, доказ о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора установе 
– уколико га поседује, доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора), 
лекарско уверење, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма (или непосредно пре закључења уговора о 
раду). Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Пријаве са назна-
ком „Конкурс за директора” слати на горе наве-
дену адресу. Контакт телефон 023/786-310.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

тел. 023/548-820 локал 18

Библиотекар
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
а најдуже до 31.8.2023. године,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – ОУС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), посебне 
услове из члана 6. став 1 тачка 8) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 
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15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22 и 6/22), као и посебне услове из 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Жарко Зрењанинин” из Зрења-
нина, односно: I да има одговарајуће образо-
вање, односно да је: 1. дипломирани библио-
текар-информатичар; 2. професор, односно 
дипломирани филолог језика и књижевности; 
3. професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности; 
4. професор разредне наставе; 5. професор 
језика и књижевности, односно књижевности и 
језика-смер за библиотекарство; 6. професор, 
односно дипломирани филолог књижевности 
и језика; 7. професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности; 8. професор српс-
ког језика и књижевности; 9. професор српске 
књижевности и језика са општом књижевноћу; 
10. професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик; 11. професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; 12. мастер библиотекар-инфор-
матичар; 13. мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика); 14. 
мастер професор језика и књижевности (глав-
ни предмет/профил библиотекарство и инфор-
матика); 15. професор југословенских књи-
жевности; 16. дипломирани компаративиста 
и библиотекар; 17. професор српске књижев-
ности и језика; 18. мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српска књижевност, Филологија, 
модул Српски језик и компаративна књижев-
ност. II да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; III 
да није осуђивано правоснажном 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-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; IV да има држављанство 
Републике Србије; V да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су у обавези да попуне пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, да га одштампају и доста-
ве установи заједно са потребном документа-
цијом. Уз пријавни формулар, учесници кон-
курса треба да доставе и: 1. краћу биографију; 
2. диплому о траженој врсти и степену стручне 
спреме, оверена фотокопија; 3. доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије 
(уверење факултета или копија индекса или 
доказ о положеном стручном испиту-испиту за 
лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; 4. 
уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверена фотоко-
пија; 5. уверење о држављанству РС, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
6. извод из МК рођених, обична копија; 7. доказ 
о познавању српског језика (само за канди-
дате који образовање нису стекли на српском 
језику). Доказ о испуњености услова из тачке 
II прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста кон-

курса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неуредне, непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс доставити на следећу адресу: ОШ „Жарко 
Зрењанин”. 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедерев-
ца бр. 78, са назнаком „За конкурс – библиоте-
кар”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или на телефон 
023/548-820 локал 18.

Наставника разредне наставе
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
а најдуже до 31.08.2026. године

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – ОУС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), посебне 
услове из члана 2. став 1 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22 и 6/22), као и посебне услове из 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Жарко Зрењанинин” из Зрењани-
на, односно: I да има одговарајуће образовање, 
односно да је: 1. професор разредне наставе, 2. 
професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском шко-
лом, 3. професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу, 4. мастер учитељ, 
5. дипломирани учитељ – мастер, 6. професор 
разредне наставе и ликовне културе за основ-
ну школу. II да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
III да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље, у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; IV да има држављанство 
Републике Србије; V да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су у обавези да попуне пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, да га одштампају и доста-
ве установи заједно са потребном документа-
цијом. Уз пријавни формулар, учесници кон-
курса треба да доставе и: 1. краћу биографију; 
2. диплому о траженој врсти и степену стручне 
спреме, оверена фотокопија; 3. доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије 
(уверење факултета или копија индекса или 
доказ о положеном стручном испиту-испиту за 
лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; 4. 
уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверена фотоко-
пија; 5. уверење о држављанству РС, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
6. извод из МК рођених, обична копија; 7. доказ 
о познавању српског језика (само за канди-
дате који образовање нису стекли на српском 

језику). Доказ о испуњености услова из тачке 
II прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста кон-
курса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неуредне, непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс доставити на следећу адресу: ОШ „Жарко 
Зрењанин”, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедерев-
ца бр. 78, са назнаком „За конкурс – наставник 
разредне наставе”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
на телефон 023/548-820 локал 18.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Наставник предметне наставе 
Увод у јавну администрацију, 

Коресподенција и правни послови, 
Матична евиденција, Послови 

правног промета, Социологија са 
правима грађана

на мађарском језику, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлу-
ка УС), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да: 
1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања које је стекло а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има 
држављанство Р. Србије, 5. зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Врста и степен стручне спреме прописа-
на је подзаконским актом и то: Правилнком о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада економија, пра-
во и администрација („Службени гласник РС”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 
2/2020) Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
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подручју рада Трговина, угоститељство и тури-
зам („Службени гласник РС”, број 4/2022), за 
радно место Наставника предметне наставе: 
Увод у јавну администрацију, Коресподенција и 
правни послови, Матична евиденција, Послови 
правног промета, услове испуњава, (1) дипло-
мирани правник; (2) мастер правник, претходно 
завршене основне академске и мастер студије у 
области правних наука. За радно место под бр. 
2 Наставника предмета социологија са правима 
грађана у одељењу на мађарском језику „Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из опште-образовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр. 13/16, 2/201, 13/2018, 7/19, 
14/20, 15/20 и 1/2021) услове испуњава: (1) 
Дипломирани социолог (2) дипломирани прав-
ник, (3) дипломирани политиколог сви смерови 
осим смера социјални рад, социјална политика 
и новинарски смер, (4) професор социологије, 
(5) професор филозофије и социологије (6) 
професор социологије и филозофије, (7) мас-
тер професор предметне наставе – мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
социологије или основне академске студије из 
области права, (8) мастер социолог, (9) мастер 
правник.

Наставник предметне наставе 
са одељенским старешинством 
(предузетништво, економика 
туристичких и угоститељских 
предузећа, основи трговине, 

техника продаје и услуге купцима, 
пословна комуникација) и наставник 

практичне наставе – образовни 
профил трговац

на мађарском језику, са 89% радног 
времена, на одређено време  

ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: за радно место наставника предметне 
наставе: Увод у јавну администрацију, Кореспо-
денција и правни послови, Матична евиденција, 
Послови правног промета, услове испуњава (1) 
дипломирани правник; (2) мастер правник, 
претходно завршене основне академске и мас-
тер студије у области правних наука. За радно 
место под бр. 2 Наставника предмета социоло-
гија са правима грађана у одељењу на мађар-
ском језику „Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из опште-образовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/16, 2/201, 
13/2018, 7/19, 14/20, 15/20 и 1/2021) услове 
испуњава: (1) дипломирани социолог (2) дипло-
мирани правник, (3) дипломирани политиколог 
сви смерови осим смера социјални рад, социјал-
на политика и новинарски смер, (4) професор 
социологије, (5) професор филозофије и социо-
логије (6) професор социологије и филозофије, 
(7) мастер професор предметне наставе – мора 
имати претходно завршене основне академске 
студије социологије или основне академске 
студије из области права, (8) мастер социолог, 
(9) мастер правник, 2. за радно место под бр. 
2. наставник предметне наставе са одељенс-
ким старешинством, у одељењу на мађарском 
језику – са непуним радним временом од 89%, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана. Економика туристичких и угоститељских 
предузећа: (1) дипломирани економист; (2) 
дипломирани економиста; (3) дипломирани 
економиста – менаџер за туризам, смер турис-
тички менаџмент; (4) дипломирани економиста 
– менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; (5) дипломирани менаџер у хоте-
лијерству; (6) дипломирани менаџер у тури-
зму; (7) дипломирани економиста – менаџер 

у рачуноводству и ревизији; (8) мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске 
студије у области Економије; (9) мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство; (10) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије из области 
менаџмент и бизнис, студијски програм: Упра-
вљање предузећем; (11) мастер менаџер, прет-
ходно завршене основне академске студије на 
студијском програму: Менаџер у туризму или 
Менаџер у хотелијерству; (12) мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму: Хотелијерство 
и туризам; (13) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне академ-
ске студије у области Економије; (14) мастер 
професор предметне наставе, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство. (15) мастер 
професор стручних предмета, претходно завр-
шене основне академске студије у области Еко-
номије. (16) мастер професор стручних пред-
мета, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство. Предузетништво: (1) дипломирани 
економист; (2) дипломирани економиста; (3) 
дипломирани економиста – менаџер за тури-
зам, смер туристички менаџмент; (4) дипломи-
рани економиста – менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; (5) дипломира-
ни економиста у области управљања хотелијер-
ством; (6) дипломирани економиста – менаџер 
у рачуноводству и ревизији; (7) дипломирани 
економиста – менаџер за финансије и банкар-
ство; (8) дипломирани туризмолог; (9) дипло-
мирани менаџер у туризму; (10) мастер еко-
номиста; (11) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије из области 
менаџмент и бизнис, студијски програм: Упра-
вљање предузећем; (12) мастер менаџер, прет-
ходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Менаџер у туризму или 
Менаџер у хотелијерству. (13) мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму: Хотелијерство 
и туризам; (14) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне академ-
ске студије у области Економије; (15) мастер 
професор предметне наставе, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство. (16) мастер 
професор стручних предмета, претходно завр-
шене основне академске студије у области Еко-
номије; (17) мастер професор стручних пред-
мета, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство Основи трговине Техника продаје и 
услуге купцима, (1) дипломирани економист; 
(2) дипломирани економиста; (3) дипломирани 
економиста – менаџер у рачуноводству и реви-
зији; (4) мастер економиста, претходно заврше-
не основне академске студије у области Еконо-
мије; (5) мастер професор предметне наставе, 
претходно завршене основне академске сту-
дије у области Економије. (6) мастер профе-
сор стручних предмета, претходно завршене 
основне академске студије у области Економије. 
Практична настава Складишна евиденција, 
Складишно пословање: (1) дипломирани еконо-
мист; (2) дипломирани економиста; (3) дипло-
мирани економиста – менаџер у рачуновод-
ству и ревизији; (4) дипломирани економиста 
– менаџер у трговини; (5) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије 
у области Економије. (6) мастер професор пре-
дметне наставе, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије; (7) 
мастер професор стручних предмета, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области Економије. Пословна кореспонденција 
и комуникација (1) лице које испуњава услов 
за наставника српског језика и књижевности и 

које је положило испит из дактилографије; (2) 
дипломирани економиста; (3) дипломирани еко-
номиста у области управљања хотелијерством; 
(4) дипломирани економиста – менаџер за тури-
зам, смер туристички менаџмент; (5) дипломи-
рани економиста – менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; (6) мастер еко-
номиста; (7) мастер туризмолог; (8) мастер 
филолог (студијски програм Српски језик и 
књижевност); (9) мастер професор језика и 
књижевности (србиста). (10) мастер инжењер 
организационих наука, претходно завршене 
основне академске студије на студијском про-
граму Менаџмент и организација, студијска 
група Менаџмент; (11) мастер професор пре-
дметне наставе, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије. (12) 
мастер професор стручних предмета, претходно 
завршене основне академске студије у области 
Економије. Лице из тачке 16) треба да познаје 
основе рада на рачунару.

Наставник предметне наставе 
музичка култура

са 5% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног  

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За радно место под ред. бр. 3. настав-
ник предметне наставе Музичка култура са 
непуним радним временом од 5% ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана (1) ака-
демски музичар; (2) дипломирани музичар 
(сви смерови); (3) дипломирани музиколог; (4) 
дипломирани музички педагог; (5) дипломи-
рани музичар за медијску област; (6) профе-
сор солфеђа и музичке културе; (7) професор 
музичке културе; (8) професор музичког вас-
питања; (9) дипломирани етномузиколог; (10) 
академски музичар – композитор; (11) дипло-
мирани композитор; (12) дипломирани музичар 
– педагог; (13) мастер теоретичар уметности 
(професионални статуси: музички педагог; 
етномузиколог; музиколог; музички теорети-
чар); (14) мастер музички уметник (сви про-
фесионални статуси); (15) мастер композитор; 
(16) дипломирани трубач; (17) мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). Учесници 
конкурса треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло основно, 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуче високошколске установе Ове-
рена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Економ-
ско-трговинска школа „Јован Трајковић” Зрења-
нин, 23000 Зрењанин, Скерлићева бр 2, са наз-
наком „За конкурс”.



Највећа понуда слободних
послова на једном месту



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

�–�незапослена�лица�која�траже�запослење 
–�запослени�који�траже�промену�запослења 
–�друга�лица�која�траже�запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење�сматра�се�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�у�
претходне�две�групе�–�ученици,�студенти,�пензионери,�лица�којима�
мирују�права�из�радног�односа�и�други.

Основна документација за пријављивање:
•�личнa�картa�или�друга�важећа�јавна�исправа�са�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�у�којој�постоји�податак�о�пребивалишту
•�доказ�о�нивоу�квалификација�(оригинал�документа�на�увид)
•�акт�о�престанку�радног�односа�(ако�је�лице�било�у�радном�односу)
•�други�докази�у�складу�са�законом�(уверења,�потврде,�изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•��доказ�о�статусу�особе�са�инвалидитетом,�у�складу�са�Законом�о�
професионалној�рехабилитацији�и�запошљавању�особа�са�инвали-
дитетом�(решење�надлежног�органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•��лична�карта�за�странце�и�нострификована�диплома� 
(стално�настањење)
•�пасош�и�нострификована�диплома�(привремени�боравак).
Лица� која� траже� промену� запослења� уз� основну� документацију�
достављају�и�уговор�о�раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
•�ученици�и�студенти�–�потврду�о�статусу
•�пензионери�–�доказ/решење�о�пензионисању
•��лица�којима�мирују�права�из�радног�односа�–�доказ/ 
решење�о�мировању�радног�односа.

Где се пријавити?
Пријављивање�на�евиденцију�Националне�службе�за�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�ваше�могућности�за�запошљавање.
•�Саветовање�у�процесу�тражења�посла�
•�Информисање�о�слободним�радним�местима:
–�саветник�за�запошљавање
–�самоуслужни�систем�
–�публикација�„Послови”
–�огласна�табла�
–�сајт�НСЗ:�www.nsz.gov.rs
•�Информисање�путем�интернета�и�у�центрима�за�информисање�и�
професионално�саветовање�(ЦИПС)�
•�Миграциони�сервисни�центар�(МСЦ)�–�у�Београду,�Бору,�Краљеву,�
Крушевцу,�Новом�Саду,�Новом�Пазару�и�Нишу�
•�Сајмови�запошљавања
•�Обуке�за�активно�тражење�посла
•�Клуб�за�тражење�посла�
•�Каријерно�вођење�и�саветовање�
•�Програми�обука�и�стручног�оспособљавања
•�Јавни�радови
•�Обуке�за�покретање�сопственог�бизниса
•�Субвенција�за�самозапошљавање
•�Субвенције�за�запошљавање�незапослених�лица�из�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:
•�обавештавање�о�могућностима�и�условима�за�запошљавање
•�посредовање�у�запошљавању�у�земљи�и�иностранству
•�психолошку�подршку�током�тражења�посла
•�учешће�у�мерама�активне�политике�запошљавања.

Запослени који траже промену запослења� и� друга� лица�
која� траже� запослење� остварују� право� на� информисање,� савето-
вање�и�посредовање�у�запошљавању.

За више информација:
Позивни�центар�НСЗ:�0800/300-301�(бесплатан�позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

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

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

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

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


