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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-2695/2022 од 29. марта 2022. године, 51 
број: 112-3461/2022 од 28. априла 2022. годи-
не, 51 број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. 
године и 51 број: 112-5072/2022 од 29. јуна 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство правде – Управа за извр-
шење кривичних санкција, Немањина 22-24, 
Београд. 

II Радна места која се попуњавају: 

У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ  
У БЕОГРАДУ – ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

1) Подршка пословима обезбеђења 
у Служби за обезбеђење, у звању 

командир – приправник
место рада Београд

4 извршиоца

У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

2) Обезбеђење завода у Служби за 
обезбеђење, у звању командир – 

приправник
место рада Нови Сад

3 извршиоца

У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ  
У БЕОГРАДУ

3) Обезбеђење завода у Служби за 
обезбеђење, у звању командир – 

приправник
место рада Београд

25 извршилаца

У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ  
У ПАНЧЕВУ

4) Обезбеђење завода у Служби  
за обезбеђење, у звању командир  

– приправник
место рада Панчево

2 извршиоца

У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

5) Послови спољног обезбеђења, 
техничке безбедности и заштите  

од пожара у Служби за обезбеђење, 
у звању командир – приправник

место рада Београд
15 извршилаца

У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У СМЕДЕРЕВУ

6) Обезбеђење завода у Служби  
за обезбеђење, у звању командир  

– приправник
место рада Смедерево

2 извршиоца

III Услови за рад који се односе на при-
правнике у Служби за обезбеђење: На 
основу члана 255 Закона о извршењу кри-
вичних санкција („Службени гласник РС”, 
бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби 
за обезбеђење може се примити лице које, 
поред законом утврђених испуњава и сле-
деће услове: да има средње образовање, 
да је млађе од 30 година, и да је психички 
и физички способно за вршење службе. За 
приправника у служби за обезбеђење може 
се примити и лице до 35 година живота, ако 
има стечено високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије 
– мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и стечено високо образовање 
на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању до три године.

IV Садржина пријаве и докази који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
– пријава на јавни конкурс (у пријави назна-
чити назив радног места за које се конкури-
ше, име и презиме, датум, место и државу 
рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, податке о образовању, 
пријава мора да буде својеручно потписана) 
– (образац пријаве се може преузети са сајта 
Министарства правде);
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству;
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија уверењеа 
из суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривично дело које се гони 
по службеној дужности (не старије од 30 
дана);
– изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње, која је дата у 
прилогу конкурса (изјава се може преузети са 
сајта Министарства правде).

Документа о чињеницама о којиме се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених.

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена еви-
денција, да их прибавља и обрађује (члан 
9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим 

ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не подне-
се личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или ове-
реној фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

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

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

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

V Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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 (члан 45 став 1 Закона о 
државним службеницима).

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

VI Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење 
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањи-
на 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”.

VIII Лица задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Биљана Станишић и 
Сања Пешић Дамљановић тел. 011/2685-305 
(радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

IX Трајање радног односа: За наведе-
на радна места радни однос се заснива на 
одређено време у трајању од шест месеци. 
Приправник стиче одговарајуће звање, ако 
по завршеном приправничком стажу поло-
жи стручни испит у служби за обезбеђење.  
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Приправнику у служби за обезбеђење прес-
таје радни однос, ако у прописаном року 
не положи стручни испит у служби за обез-
беђење, изузев ако је до тога дошло због 
болести или из других оправданих разлога. 

X Посебне одредбе за пријем приправни-
ка у Служби за обезбеђење: Кандидат ће 
након извршене безбедносне провере и пси-
хофизичког тестирања бити позван на про-
веру здравствене способности за рад у служби 
за обезбеђење, са ношењем оружја.

Лекарски преглед за утврђивање здравстве-
ног стања кандидата обавља се у Заводу за 
заштиту радника Министарства унутрашњих 
послова у Београду, Дурмиторска 9 Трошко-
ве здравственог прегледа кандидати плаћају 
лично без права на рефундацију. Кандидат 
који на лекарском прегледу добије негати-
ван лекарски налаз елиминише се из даљег 
поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за 
психофизичке способности, здравствене спо-
собности или за кога постоје безбедносне 
сметње доставља се решење о одбијању, у 
коме се наводе разлози због чега се кандида-
ту не дозвољава да даље учествује у поступку 
пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Кан-
дидат који је испунио формални услов и про-
шао безбедносну проверу, психофизичко тес-
тирање и здравствени преглед позива се на 
разговор. На разговору се проверава вештина 
комуникације непосредно кроз разговор са 
кандидатима.

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

НАПОМЕНА: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од стране јавног 
бележника, у општини или суду биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије. 
Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Министарства правде: www.mpravde.
gov.rs, на порталу е-управе и на огласној таб-
ли Управе за извршење кривичних санкција, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА 
И ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 
1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21), Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број: 112-6012/2021 од 29. јуна 2021. годи-
не, Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-10923/2021 од 30. новембра 2021. 
године, Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број: 112-4267/2022 од 30. маја 2022. годи-
не, Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-5131/2022 од 29. јуна 2022. године 
и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-5936/2022 од 29. јула 2022. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: 
Министарство рударства и енергетике, Бео-
град, Немањина број 22-26;

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за праћење заштите 
купаца електричне енергије 
и праћење стања у области 
електроенергетике, у звању 

саветник
у Одсеку за правне и економске  

послове у области електроенергетике,  
у Сектору за електроенергетику

1 извршилац

Oпис послова: Припрема акте по жалбама 
на првостепена решења о статусу енергетски 
угроженог купца; прати и анализира приме-
ну прописа којим се уређује заштита купаца 
електричне енергије и учествује у припре-
ми подзаконских аката из области заштите 
купаца електричне енергије; прати директи-
ве Европске уније и друге прописе којим се 
уређује заштита купаца електричне енергије; 
припрема одговоре на тужбе у поступку пред 
управним судом; припрема одговоре на пред-
ставке правних и физичких лица, одговоре 
по захтевима Заштитника грађана, учествује 
у припреми одговора на посланичка питања 
и питања по захтевима за приступ информа-
цијама од јавног значаја у области електро-
енергетике; учествује у припреми одговора 
на образложене захтеве Енергетске заједни-
це; припрема акте по жалбама на решења 
електроенергетског инспектора и жалбама 
на решења о одузимању или укидању лицен-
це; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-

демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд

2. Радно место за подршку правним 
и аналитичким пословима у области 
електроенергетике, у звању млађи 

саветник
у Одсеку за правне и економске  

послове у области електроенергетике,  
у Сектору за електроенергетику

1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и учест-
вује у припреми анализа за примену пропи-
са и идентификовању проблема у примени 
прописа; учествује у припреми краткорочих и 
дугорочних циљева које треба постићи приме-
ном прописа; прикупља и анализира податке 
и мишљења заинтересованих страна о при-
мени прописа у области електроенергети-
ке; учествује у припреми стручних основа за 
израду прописа из области електроенергети-
ке; анализира трошкове које изазива приме-
на прописа као и позитивне ефекте примене 
прописа; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне или економске науке 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 наjмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

3. Радно место за праћење 
снабдевања и тржишта електричне 

енергије, у звању саветник
у Групи за пројекте, производњу, 

снабдевање и тржиште електричне 
енергије, у Одсеку за електроенергетске 

и техничке послове, у Сектору за 
електроенергетику

1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе за 
израду подзаконских аката којим се уређује 
испорука и снабдевање електричне енергије, 
припрема табеле усклађености прописа и 
учествује у припреми анализе ефеката пропи-
са; учествује у изради стручних основа пред-
лога аката који се односе на рад и пословање 
јавних предузећа и друштава који обављају 
делатност производње и снабдевања елек-
тричном енергијом и прати њихову реализа-
цију; прати развијеност тржишта електричне 
енергије, прописе ЕУ у области снабдевања 
и тржишта електричне енергије; учествује у 
изради аката за спровођење јавног тендера 
за избор гарантованог и резервног снабде-
вача; прикупља и прати податке потребне за 
израду Стратегије развоја енергетике Репу-
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блике Србије, Програма остваривањa Страте-
гије, припрема извештај о реализацији у делу 
развоја тржишта и снабдевања електричном 
енергијом, учествује у припреми извештаја о 
сигурности снабдевања електричном енер-
гијом; припрема одговоре на представке прав-
них и физичких лица, припрема одговора на 
посланичка питања и питања по захтевима за 
приступ информацијама од јавног значаја у 
области електроенергетике; анализира увоз и 
извоз електричне енергије и њихову усклађе-
ност са енергетским билансом, прати податке 
о увозу и извозу електричне енергије у земљи 
и региону, учествује у припреми аката и мера 
за случај када је угрожена сигурност снабде-
вања купаца или рада енергетског система 
због недовољне понуде на тржишту и израђује 
анализе из делокруга рада Одсека; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд 

4. Радно место за координацију 
пројеката у области производње 

и тржишта електричне енергије, у 
звању самостални саветник

у Групи за пројекте, производњу, 
снабдевање и тржиште електричне 

енергије, у Одсеку за електроенергетске 
и техничке послове, у Сектору за 

електроенергетику
1 извршилац

Опис послова: Координира и учествује у 
припреми предлога стратешких пројеката 
и оцени о спремности пројеката у области 
производње, складиштења и повезивања 
тржишта електричне енергије; прати реали-
зацију стратешких пројеката у области произ-
водње, складиштења и повезивања тржишта 
електричне енергије; врши контролу, коорди-
нира и учествује у припреми плана имплемен-
тације и извештаја о реализацији; припрема 
стручне основе за израду посебних и технич-
ких прописа за изградњу и одржавање елек-
троенергетких објеката и учествује у припре-
ми анализе ефеката; прати прописе Европске 
уније у области тржишта електричне енергије, 
ради на усклађивању прописа са прописима 
Европске уније, прати њихову примену, при-
према извештаје и предлаже одговарајуће 
мере; учествује у припреми предлога одгово-
ра и извештаја међународним институцијама; 
припрема мишљења на нацрте стратегија, 
акционе планове, програме и друге прописе 
који се односе на област електроенергетике; 
учествује у припреми техничке документације 
за расписивање јавног тендера и концесија 
за изградњу електроенергетских објеката; 
припрема одговоре по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја у области 
инвестиција и пројеката производње, скла-
диштења и повезивања тржишта електричне 
енергије и одговоре на представке правних и 
физички лица у овој области; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

5. Радно место за пренос и 
дистрибуцију електричне енергије, у 

звању саветник
у Групи за пројекте, пренос и 

дистрибуцију електричне енергије, 
у Одсеку за електроенергетске и 
техничке послове, у Сектору за 

електроенергетику
1 извршилац

Опис послова: Припрема акте у вези рада 
оператора преносног и дистрибутивног сис-
тема, прати рад оператора преносног и дист-
рибутивног система у вези са одржавањем и 
експлоатацијом објеката за пренос електричне 
енергије; прати реализацију Програма оства-
ривања Стратегије развоја енергетике, прати 
и анализира губитке, као и реализацију мера 
за смањење губитака у преносном и дистри-
бутивном систему и учествује у припреми 
извештаја о сигурности снабдевања електрич-
ном енергијом; припрема мишљења на план 
имплементације напредних мерних система 
и прати реализацију плана имплементације 
напредних мерних система у области преноса 
и дистрибуције електричне енергије и израђује 
анализе и извештаје о утврђеном стању; пра-
ти прописе Европске уније у области преноса 
и дистрибуције електричне енергије, ради на 
усклађивању прописа са прописима Европске 
уније и припрема анализу ефеката примене 
прописа; припрема одговоре на посланичка 
питања и питања по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја у области 
електроенергетике; прати реализацију Енер-
гетског биланса у делу преноса и дистрибуције 
електричне енергије; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд

6. Радно место за пројекте 
и инвестиције у области 

електроенергетике, у звању 
саветник

у Групи за пројекте, пренос и 
дистрибуцију електричне енергије, 

у Одсеку за електроенергетске и 
техничке послове, у Сектору за 

електроенергетику
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију плано-
ва развоја и динамику израде пројеката за 
реализацију планова развоја у области елек-
троенергетике; припрема стручне основе за 
израду закона и посебних прописа из области 
трансевропских енергетских мрежа у области 
електроенергетике из свог делокруга; учест-
вује у припреми стручних основа за закључи-
вање међународних уговора за инвестирање у 
пројекте објеката у области електроенергетике, 
као и у припреми стручних основа за сарадњу 
са релевантним институцијама; учествује у 
припреми предлога за пројекте од регионал-
ног и међународног значаја и у праћењу њихо-
ве реализације, као и у припреми извештаја, 
информација и анализа из свог делокруга; пра-
ти прописе Европске уније у области преноса 
и дистрибуције електричне енергије и ради 
на усклађивању прописа са прописима Европ-
ске уније; припрема одговоре на посланич-
ка питања и питања по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја у области 
електроенергетике; припрема одговоре на 
представке правних и физичких лица; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжeњерство, или из стручне области машин-
ско инжењерство 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 наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд

7. Радно место за израду Енергетског 
биланса, у звању саветник

у Групи за стратешко планирање 
у енергетици, у Сектору за 

електроенергетику
1 извршилац

Опис послова: Припрема предлог годишњег 
Енергетског биланса Републике Србије ради 
достављања Влади на доношење; прати реа-
лизацију Енергетског биланса и учествује у 
активностима везаним за усаглашавање пода-
така са органом надлежним за послове ста-
тистике и енергетским компанијама; админи-
стрира ИМИС базом података за Енергетски 
биланс; учествује у припреми и праћењу реа-
лизације стратешких докумената из делокруга 
Одсека; учествује у реализацији међународних 
и домаћих пројеката у области енергетског 
планирања и енергетске статистике; израђује 
дописе и друга акта за потребе Одсека; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко–технолошких наука 
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 наjмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд
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8. Радно место за правне послове  
у области енергетске ефикасности,  

у звању саветник
у Групи за унапређење енергетске 

ефикасности у секторима потрошње 
енергије, у Одељењу за енергетску 

ефикасност, у Сектору за енергетску 
ефикасност и топлане

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради нацр-
та закона и предлога подзаконских аката у 
секторима потрошње енергије и њиховом 
усклађивању прописа са прописима Европске 
уније као и у изради регулативе потребних за 
спровођење система енергетског менаџмен-
та; сарађује са Управом за финансирање и 
подстицање енергетска ефикасности у погле-
ду припреме подзаконских аката и програма 
неопходних за рад Управе и прикупљање нак-
наде за унапређење енергетске ефикаснос-
ти; припрема мишљења о правилној примени 
прописа из области енергетске ефикасности 
и пружа правну помоћ при обављању посло-
ва из делокруга уже унутрашње јединице за 
енергетску ефикасност; припрема материјал 
из делокруга уже унутрашње јединице за 
енергетску ефикасност ради достављања Вла-
ди на разматрање и усвајање, као и мишљења 
на нацрте закона и предлога других пропи-
са које достављају други овлашћени пред-
лагачи; поступа: по захтевима за добијање 
овлашћења за контролу система за грејање 
и система за климатизацију, по захтевима 
за добијање лиценце енергетског менаџе-
ра и енергетског саветника, као и уверења о 
положеном испиту за енергетског менаџера и 
енергетског саветника; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд

9. Радно место за подршку 
пословима у области енергетске 

ефикасности у секторима потрошње 
енергије, у звању сарадник

у Групи за унапређење енергетске 
ефикасности у секторима потрошње 
енергије, у Одељењу за енергетску 

ефикасност, у Сектору за енергетску 
ефикасност и топлане

1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке о ефек-
тима мера енергетске ефикасности и резул-
татима спровођења стратешких документа 
у секторима потрошње енергије; припрема 
прилоге за извештаје и помаже у старању 
о алатима и базама података од значаја за 
прикупљање и обраду података о ефектима 
мера енергетске ефикасности; води евиден-
ције о извршењу пројеката техничке помоћи, 
уговорних обавеза, у контроли ангажовања и 
утрошка средстава предвиђених уговорима 
и припрема извештаје у складу са захтевима 
међународних организација; пружа логистич-
ку подршку у административним, финансијс-

ким и другим питањима од занчаја за реали-
зацију пројеката техничке помоћи у области 
енергетске ефикасности; води евиденције о 
овлашћењима за контролу система за грејање 
и система за климатизацију; учествује у при-
преми извештаја из делокруга Групе; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука или из научне 
области економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, најмање 
три године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

10. Радно место за правне послове 
у области нафте и гаса, у звању 

самостални саветник
у Одсеку за правне и економске послове 

у области нафте и гаса,  
у Сектору за нафту и гас

1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну помоћ у 
поступку припреме стручних основа за изра-
ду закона, подзаконских аката и техничких 
прописа из области нафте и гaca и њиховом 
усклађивању са прописима ЕУ; израђује миш-
љења на нацрте закона и других аката других 
овлашћених предлагача у области нафте и 
гаса; припрема предлоге решења по жалбама 
на решења инспектора опреме под притиском 
и енергетских инспектора, предлоге решења 
по жалбама на решења Агенције за енерге-
тику, жалбама на решење енергетског субјек-
та по захтеву за извођење радова у близини 
енергетског објекта у области нафте и гaca; 
припрема одговоре на тужбе у управном спо-
ру по другостепеним решењима; учествује у 
припреми аката које доноси Влада; учествује 
у припреми решења по захтевима за изда-
вање енергетске дозволе у области нафте и 
гаса и сагласности за складиштење и снабде-
вање за сопствене потребе; припрема нацр-
те, односно предлоге аката у поступку давања 
концесије у области нафте и гаса и учествује 
у припреми аката којима се регулишу питања 
својине и инвеститорских права; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Место рада: Београд

11. Радно место за подршку правним 
пословима у области нафте и гаса, у 

звању саветник
у Одсеку за правне и економске послове 

у области нафте и гаса,  
у Сектору за нафту и гас

1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге поје-
диначних аката које Влада на основу 

овлашћења из закона доноси у области наф-
те и гаса; припрема одговоре на представке 
грађана у области нафте и гаса; учествује у 
припреми предлога решења по захтевима за 
издавање енергетске дозволе у области нафте 
и гаса и сагласности за складиштење и снаб-
девање за сопствене потребе; учествује у 
припреми другостепених решења по жалби на 
решења инспектора опреме под притиском и 
енергетских инспектора, по жалби на решења 
Агенције за енергетику и жалби на решење 
енергетског субјекта о захтеву за извођење 
радова у близини енергетског објекта у 
области нафте и гаса; учествује у припреми 
нацрта, односно предлога акта у поступку 
давања концесије у области нафте и гаса и 
припреми аката којима се регулишу питања 
својине и инвеститорских права; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Место рада: Београд

12. Радно место за подршку 
економским и правним пословима у 

области нафте и гаса
у звању саветник, у Одсеку за правне 
и економске послове у области нафте 

и гаса, у Сектору за нафту и гас, које је 
разврстано у звање саветника

1 извршилац

Опис послова: Прати ефекте примене про-
писа из области нафте и гаса, учествује у 
припреми анализа ефеката закона, при-
према извештаје и учествује у предлагању 
одговарајућих мера и активности; припрема 
одговоре на представке грађана у области 
нафте и гаса; учествује у припреми предло-
га појединачних аката које у области нафте 
и гаса доноси Влада; ажурира базу података 
из области нафте и гаса, прати и анализира 
стање и кретање нафте и гаса на светском 
тржишту и учествује у изради информације, 
извештаја и анализа, као и припреми пред-
лога одговарајућих мера и активности; пра-
ти извршење Енергетског биланса и учест-
вује у припреми предлога мера и активности; 
обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области економске или правне науке или 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд
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13. Радно место за координацију 
пројеката у области геологије и 
рударства, у звању самостални 

саветник
у Сектору за геологију и рударство

1 извршилац

Опис послова: Координира и учествује у 
припреми предлога стратешких пројеката 
и оцени о спремности пројеката у области 
геологије и рудасртва; прати реализацију 
стратешких пројеката у области геологије 
и рударства, врши контролу, координира и 
учествује у припреми плана имплементације 
и извештаја о реализацији; припрема стручне 
основе за израду посебних и техничких пропи-
са у области геологије и рударства и учествује 
у припреми анализе ефеката; обавља струч-
не послове на усклађивању прописа са про-
писима Европске уније; учествује у припреми 
предлога одговора и извештаја међународним 
институцијама; припрема мишљења на нацрте 
стратегија, акционе планове, програме и дру-
ге прописе који се односе на област геологије 
и рударства; обавља и друге послове по нало-
гу помоћника министра. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области геолошко, или рударско, или 
електротехничко и рачунарско, или машинско 
инжењерство 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд

14. Радно место за праћење стања у 
области истраживања минералних 

сировина, у звању самостални 
саветник

у Одсеку за геолошка истраживања 
минералних сировина, у Одељењу за 

геолошка истраживања и рударство, у 
Сектору за геологију и рударство

1 извршилац

Опис послова: Разматра захтеве и израђује 
решења по захтевима за одобрење геолошких 
истраживања минералних сировина; прати ток 
одобрених геолошких истраживања, анализи-
ра годишње извештаје и завршне извештаје о 
резултатима истраживања и даје стручну оце-
ну истих; прати усклађивање просторног пла-
нирања са вршењем геолошких истраживања; 
учествује у припреми стручних основа за 
израду нацрта закона, предлога подзаконских 
аката и техничких прописа из области геоло-
гије; учествује у припреми предлога проје-
ката у области геологије за финансирање из 
донација међународних институција; прати 
стање у информационом систему и електрон-
ској бази истражних и експлоатационих поља 
у области рударства и геологије; учествује 
у аналитичком праћењу свих активности у 
домену примене савремених научно-техно-
лошких решења у области геолошких истра-
живања; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области геолошко инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, положен стручни испит 
из области геолошких истраживања, као и 
потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд

15. Радно место за послове праћења 
стања у области експлоатације 
минералних сировина, у звању 

саветник
у Одсеку за рударство, у Одељењу за 

геолошка истраживања и рударство, у 
Сектору за геологију и рударство, које је 

разврстано у звање саветника
1 извршилац

Опис послова: Прати и анализира стање у 
информационом систему и електронској бази 
података у области експлоатације минералних 
сировина и израђује извештај о томе; прати 
кретање цена минералних сировина на свет-
ском тржишту и израђује извештај о томе; 
прати оперативне планове и производњу 
минералних сировина ради израде биланса 
производње минералних сировина; учест-
вује у припреми стручних основа у поступку 
израде нацрта закона, предлога подзаконских 
аката и техничких прописа у области екс-
плоатације минералних сировина, њиховог 
усклађивања са прописима Европске уније, 
као и у припреми анализе ефеката примене 
тих прописа; учествује у изради мишљења на 
средњорочне планове развоја и годишње про-
граме пословања јавних предузећа, као и дру-
гих субјеката из области експлоатације мине-
ралних сировина; припрема стручне основе 
за израду решења – одобрења за експлоата-
цију; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области рударско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три година 
радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, положен стручни испит за 
обављање послова при експлоатацији мине-
ралних сировина, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд

16. Радно место за управне послове 
у области рударског отпада, 

санације и рекултивације рудника, у 
звању саветник

у Групи за рударски отпад, санацију и 
рекултивацију рудника, у Одељењу за 
геолошка истраживања и рударство, у 

Сектору за геологију и рударство
1 извршилац

Опис послова: Врши селекцију података 
и припрема решења по захтевима у вези са 
управљањем рударским отпадом, санацијом 
и рекултивацијом рудника; учествује у при-
преми стручних основа у поступку израде 

нацрта закона, предлога подзаконских аката 
и техничких прописа из области управљања 
рударским отпадом, санацијом и рекултива-
цијом рудника ради њиховог усклађивања 
са прописима Европске уније; уноси, анали-
зира и прати стање у бази катастра рударс-
ког отпада и израђује потребна обавештења; 
ажурира базу података и информација у вези 
делова експлоатационих поља са обуставље-
ном производњом ради санације и рекултива-
ције; прати и извештава о извршењу наложе-
них мера из дозволе за управљање рударским 
отпадом са аспекта заштите животне средине 
и просторног планирања; припрема извештај 
о одлагалиштима рударског отпада А катего-
рије према подзаконским актима који регули-
шу ту област; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области геологије 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 наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, положен стручни испит за обављање 
послова при експлоатацији минералних сиро-
вина, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Место рада: Београд

17. Републички електроенергетски 
инспектор који обавља послове 

у подручној јединици широј 
од подручја управног округа 
за подручје Града Београда, 

Мачвански, Колубарски, 
Златиборски, Моравички, Нишавски, 

Пиротски, Зајечарски, Борски, 
Браничевски и Поморавски управни 

округ, са седиштем у Београду, у 
звању самостални саветник

у Одељењу за електроенергетску 
инспекцију, у Сектору за инспекцијски 

надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-
троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радња-
ма и мерама и даје обавештења странкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са својим овлашћењима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири године 
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или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен струч-
ни испит из одговарајуће области у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту. 

Место рада: Београд

18. Републички електроенергетски 
инспектор који обавља послове 

у подручној јединици широј 
од подручја управног округа 
за Мачвански, Колубарски, 

Златиборски, Моравички и Рашки 
управни округ, са седиштем у 
Краљеву, у звању самостални 

саветник
у Одељењу за електроенергетску 

инспекцију, у Сектору за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-
троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радња-
ма и мерама и даје обавештења странкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са својим овлашћењима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен струч-
ни испит из одговарајуће области у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту. 

Место рада: Краљево

19. Републички електроенергетски 
инспектор који обавља послове 
у подручној јединици широј од 

подручја управног округа за 
Нишавски, Пиротски, Борски, 

Зајечарски, Топлички, Јабланички 
и Пчињски управни округ, са 

седиштем у Нишу, у звању 
самостални саветник

у Одељењу за електроенергетску 
инспекцију, у Сектору  

за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-

троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радња-
ма и мерама и даје обавештења странкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са својим овлашћењима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен струч-
ни испит из одговарајуће области у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту. 

Место рада: Ниш

20. Републички електроенергетски 
инспектор који обавља послове 
у подручној јединици широј од 

подручја управног округа за 
Подунавски, Браничевски и Борски 

управни округ, са седиштем у 
Смедереву, у звању самостални 

саветник
у Одељењу за електроенергетску 

инспекцију, у Сектору  
за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-
троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радња-
ма и мерама и даје обавештења странкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са својим овлашћењима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства у 

струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен струч-
ни испит из одговарајуће области у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту. 

Место рада: Смедерево

21. Републички електроенергетски 
инспектор који обавља послове 

у подручној јединици широј 
од подручја управног округа 
за Колубарски, Мачвански и 

Златиборски управни округ, са 
седиштем у Ваљеву, у звању 

самостални саветник
у Одељењу за електроенергетску 

инспекцију, у Сектору за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-
троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радња-
ма и мерама и даје обавештења странкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са својим овлашћењима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен струч-
ни испит из одговарајуће области у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту. 

Место рада: Ваљево

22. Републички инспектор опреме 
под притиском са седиштем у 
Београду, у звању самостални 

саветник, у Одељењу за инспекцију 
опреме под притиском

у Сектору за инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области енер-
гетике, енергетске ефикасности и рационал-
не употребе енергије, цевоводном транспорту 
гасовитих и течних угљоводоника и дистри-
буције гасовитих угљоводоника, тржишног 
надзора и из других области опреме под при-
тиском, води евиденције о извршеним инспек-
цијским надзорима и прикупља и евиденти-
ра податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; поступа 
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по представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту у сложенијим стварима; 
учествује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; учествује 
у изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспекто-
ра, положен стручни испит из одговарајуће 
области у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд

23. Републички инспектор опреме 
под притиском који обавља послове 

у подручној јединици широј од 
подручја округа за Подунавски, 
Браничевски и Борски управни 

округ, са седиштем у Смедереву, у 
звању самостални саветник

у Одељењу за инспекцију опреме  
под притиском, у Сектору за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области енер-
гетике, енергетске ефикасности и рационал-
не употребе енергије, цевоводном транспорту 
гасовитих и течних угљоводоника и дистри-
буције гасовитих угљоводоника, тржишног 
надзора и из других области опреме под при-
тиском, води евиденције о извршеним инспек-
цијским надзорима и прикупља и евиденти-
ра податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту у сложенијим стварима; 
учествује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; учествује 
у изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспекто-
ра, положен стручни испит из одговарајуће 
области у складу са законом којим се уређује 

изградња објеката, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Смедерево

24. Републички инспектор опреме 
под притиском који обавља послове 

у подручној јединици широј од 
подручја управног округа за 

Златиборски, Моравички, Расински и 
Рашки управни округ, са седиштем у 
Ужицу, у звању самостални саветник

у Одељењу за инспекцију опреме  
под притиском, у Сектору за 

инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области енер-
гетике, енергетске ефикасности и рационал-
не употребе енергије, цевоводном транспорту 
гасовитих и течних угљоводоника и дистри-
буције гасовитих угљоводоника, тржишног 
надзора и из других области опреме под при-
тиском, води евиденције о извршеним инспек-
цијским надзорима и прикупља и евиденти-
ра податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту у сложенијим стварима; 
учествује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; учествује 
у изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспекто-
ра, положен стручни испит из одговарајуће 
области у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Ужице

25. Републички инспектор опреме 
под притиском који обавља послове 

у подручној јединици широј од 
подручја округа за Колубарски 
и Мачвански управни округ, са 

седиштем у Ваљеву, у звању 
самостални саветник

у Одељењу за инспекцију опреме  
под притиском, у Сектору за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области енер-
гетике, енергетске ефикасности и рационал-
не употребе енергије, цевоводном транспорту 
гасовитих и течних угљоводоника и дистри-
буције гасовитих угљоводоника, тржишног 
надзора и из других области опреме под при-
тиском, води евиденције о извршеним инспек-
цијским надзорима и прикупља и евиденти-

ра податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту у сложенијим стварима; 
учествује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; учествује 
у изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспекто-
ра, положен стручни испит из одговарајуће 
области у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Ваљево

26. Републички геолошки инспектор 
који обавља послове у подручној 

јединици широј од подручја 
управног округа за Борски, 

Зајечарски, Нишавски, Пиротски, 
Пчињски и Јабланички управни 
округ са седиштем у Зајечару, у 

звању самостални саветник
у Одсеку за геолошку инспекцију, 
у Одељењу геолошке и рударске 

инспекције, у Сектору за  
инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање у области 
извођења геолошких истраживања геолош-
ких ресурса, надзор у погледу испуњености 
услова за обављање делатности геолошких 
истраживања геолошких ресурса као и при-
мене мера безбедности и здравља на раду 
при вршењу геолошких истраживања, води 
евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима и прикупља и евидентира податке у 
јединственом функционалном информацио-
ном систему Е-Инспектор; испитује узроке 
смртних, колективних или тешких повреда 
на раду које су настале у току извођења гео-
лошких истраживања, односно истражном 
простору; прикупља и обрађује податке о 
геолошким објектима које подлежу инспек-
цијској контроли; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту у сложе-
нијим стварима; учествује у припреми предло-
га иницијатива за измене и доношење нових 
прописа; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области геолошко инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
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ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног искуства у струци на пословима 
геолошких истраживања, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
положен стручни испит из области геолошких 
истраживања, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту. 

Место рада: Зајечар

27. Републички рударски инспектор 
са седиштем у Београду, у звању 

самостални саветник
у Одсеку за рударску инспекцију, 
у Одељењу геолошке и рударске 

инспекције, Сектору за  
инспекцијски надзор

2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање у рударс-
ким објектима у којима се обавља делатност 
експлоатације минералних сировина, као и 
надзор над применом мера безбедности и 
здравља на раду у рударским објектима, води 
евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима и прикупља и евидентира податке у 
јединственом функционалном информационом 
систему Е-Инспектор; испитује узроке смрт-
них, колективних или тешких повреда на раду 
у рударским објектима; прикупља и обрађује 
податке о стању у области експлоатације 
минералних сировина; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са својим овлашћењима; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области рударско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног искуства у струци на пословима 
експлоатације минералних сировина, поло-
жен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, положен стручни испит за 
обављање послова при експлоатацији мине-
ралних сировина, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд

28. Републички рударски инспектор 
који обавља послове у подручној 

јединици широј од подручја 
управног округа за Борски, 

Зајечарски, Нишавски, Пиротски, 
Пчињски и Јабланички управни 
округ са седиштем у Зајечару, у 

звању самостални саветник
у Одсеку за рударску инспекцију, 
у Одељењу геолошке и рударске 

инспекције, у Сектору за  
инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање у рударс-

ким објектима у којима се обавља делатност 
експлоатације минералних сировина, као и 
надзор над применом мера безбедности и 
здравља на раду у рударским објектима, води 
евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима и прикупља и евидентира податке у 
јединственом функционалном информационом 
систему Е-Инспектор; испитује узроке смрт-
них, колективних или тешких повреда на раду 
у рударским објектима; прикупља и обрађује 
податке о стању у области експлоатације 
минералних сировина; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са својим овлашћењима; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области рударско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног искуства у струци на пословима 
експлоатације минералних сировина, поло-
жен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, положен стручни испит за 
обављање послова при експлоатацији мине-
ралних сировина, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Зајечар

29. Републички рударски инспектор 
који обавља послове у подручној 

јединици широј од подручја 
управног округа за Рашки, 

Поморавски, Расински, Топлички и 
Косовско-Митровачки управни округ 

са седиштем у Краљеву, у звању 
самостални саветник

у Одсеку за рударску инспекцију, 
у Одељењу геолошке и рударске 

инспекције, у Сектору за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у рударским објекти-
ма у којима се обавља делатност експлоатације 
минералних сировина, као и надзор над при-
меном мера безбедности и здравља на раду у 
рударским објектима, води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима и прикупља и 
евидентира податке у јединственом функцио-
налном информационом систему Е-Инспектор; 
испитује узроке смртних, колективних или теш-
ких повреда на раду у рударским објектима; 
прикупља и обрађује податке о стању у области 
експлоатације минералних сировина; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области рударско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног искуства у струци на пословима 
експлоатације минералних сировина, поло-
жен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, положен стручни испит за 
обављање послова при експлоатацији мине-
ралних сировина, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Краљево

30. Републички рударски инспектор 
који обавља послове у подручној 

јединици широј од подручја 
управног округа за Златиборски, 
Моравички и Мачвански управни 

округ са седиштем у Ужицу, у звању 
самостални саветник

у Одсеку за рударску инспекцију, 
у Одељењу геолошке и рударске 

инспекције, у Сектору за  
инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у рударским објекти-
ма у којима се обавља делатност експлоатације 
минералних сировина, као и надзор над при-
меном мера безбедности и здравља на раду у 
рударским објектима, води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима и прикупља и 
евидентира податке у јединственом функцио-
налном информационом систему Е-Инспектор; 
испитује узроке смртних, колективних или теш-
ких повреда на раду у рударским објектима; 
прикупља и обрађује податке о стању у области 
експлоатације минералних сировина; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области рударско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног искуства у струци на пословима 
експлоатације минералних сировина, поло-
жен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, положен стручни испит за 
обављање послова при експлоатацији мине-
ралних сировина, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Ужице

31. Републички рударски 
инспектор за вршење надзора над 

електроенергетским постројењима, у 
звању самостални саветник

у Одсеку за рударску инспекцију, 
у Одељењу геолошке и рударске 

инспекције, у Сектору за  
инспекцијски надзор

1 извршилац
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Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање који се одно-
се на рад електроенергетских постројења и 
уређаја у рударским објектима, као и надзор 
над применом мера безбедности и здравља 
на раду у вези с тим постројењима и уређаји-
ма, води евиденције о извршеним инспек-
цијским надзорима и прикупља и евиденти-
ра податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; испи-
тује узроке смртних, колективних или теш-
ких повреда на раду у рударским објектима; 
поступа по представкама и извештава под-
носиоце о предузетим радњама и мерама и 
даје обавештења странкама; подноси прија-
ве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у припреми предлога 
иницијатива за измене и доношење нових 
прописа; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничког и рачунарског 
инжењерства 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 наjмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства у 
струци на пословима експлоатације мине-
ралних сировина, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, поло-
жен стручни испит за обављање послова при 
експлоатацији минералних сировина, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд

32. Радно место за припрему 
програмских докумената, у звању 

саветник
у Одсеку за планирање и програмирање 

пројеката, у Одељењу за  
управљање пројектима

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради стратеш-
ких и програмских докумената за финанси-
рање из ЕУ фондова, међународне помоћи и 
домаћих извора финансирања из свог дело-
круга; информише заинтересоване стране у 
процесу програмирања ИПА и међународне 
помоћи и израђује (нацрте) предлога пројека-
та, прати израду релевантне пројектне доку-
ментације и уноси их у информациони систем 
ISDACON и друге базе података о пројектима 
и води евиденцију о њима; прикупља инфор-
мације и припрема извештаје о програмирању 
предлога пројеката; прикупља информације о 
потенцијалним изворима финансирања проје-
ката, као и о могућностима и користима од 
учешћа у програмима и припрема извештаје; 
прати активности које се односе на припре-
му документацијe за информисање јавности 
у вези с претприступним фондовима ЕУ и 
остале међународне помоћи; спроводи пре-
поруке ревизора, као и принципе и правила 
неопходна за успостављање, функциони-
сање и одрживост децентрализованог систе-
ма управљања фондова ЕУ у оквиру надлеж-
ности Одсека; припрема извештаје о процесу 
програмирања и препоруке за његово уна-
пређење; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких наука или друштве-
но-хуманистичких 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 наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Место рада: Београд

33. Радно место за подршку 
спровођењу и праћењу пројеката 

који се финансирају из фондова ЕУ, 
у звању саветника

у Групи за спровођење и праћење 
спровођења пројеката, у Одељењу за 

управљање пројектима
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и 
праћењу плана јавних набавки и у припре-
ми документације за спровођење тендера и 
спровођење уговора; учествује у комисији 
за оцену и одабир понуда и пријава и у раду 
одбора за праћење појединачних капиталних 
и других пројеката; учествује у праћењу спро-
вођења уговора и контролисању активности 
уговарача укључујући административну кон-
тролу, контролу на лицу места и потврђивање 
исправности рачуна за плаћање везаних за 
спровођење пројеката; проверава испуње-
ност захтева за видљивошћу пројеката које 
финансира ЕУ; прикупља и обрађује инфор-
мације потребне за рад екстерних оцењивача 
и ревизора према одговарајућим моделима и 
учествује у припреми планова за спровођење 
препорука екстерних оцењивача и ревизора; 
спроводи принципе и правила неопходна за 
успостављање и одрживост децентрализова-
ног и индиректног система управљања фондо-
вима ЕУ у оквиру делокруга Групе; учествује 
у припреми извештаја о спровођењу и оцењи-
вању уговора, о спровођењу акционих пла-
нова и друге извештаје потребне за праћење 
и спровођење пројеката; сарађује са другим 
унутрашњим јединицама Министарства у 
поступку спровођења и праћења спровођења 
пројеката, са другим представницима државне 
управе и локалне самоуправе, као и са оста-
лим органима и организацијама у поступку 
реализације пројеката и програма; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука или техничко-технолошких на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Зако-

на о државним службеницима, кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима, доступна су сва радна места 
и избор кандидата се врши на основу провере 
компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
– дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја Службе 
за управљање кадровима о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који буду испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, вршиће се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:

за радно место под редним бројем 1:
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – управно-правни 
послови (општи управни поступак) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Уредба о енергетски угро-
женом купцу; Уговор о оснивању Енергетске 
заједнице између Европске Заједнице и Репу-
блике Албаније, Републике Бугарске, Босне 
и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше 
Југословенске Републике Македоније, Репу-
блике Црне Горе, Румуније, Републике Србије 
и Привремене мисије Уједињених нација на 
Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета 
безбедности Уједињених нација) – усменом 
симулацијом; 
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– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Пословник Владе) 
– усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 2:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација; израда секторских 
анализа) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си из делокруга радног места (Закон о јав-
ним предузећима; Закон о министарствима) 
– усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 3:
– посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик, ниво Б1) – усмено путем раз-
говора са кандидатом;
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – нормативни посло-
ви (стратешки циљеви Републике Србије у 
области енергетике; законодавни процес) – 
усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о заштити 
потрошача) – усменом симулацијом; 

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 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 4:
– посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик, ниво Б1) – усмено путем раз-
говора са кандидатом;
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – нормативни посло-
ви (стратешки циљеви Републике Србије у 
области енергетике; законодавни процес) – 
усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о енергетској доз-
воли; Правилник о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV; 
Правилник о техничким нормативима за елек-

тричне инсталације ниског напона) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Уредба о упра-
вљања капиталним пројектима; Правилник о 
праћењу имплементације капиталних пројека-
та) – усменом симулацијом; 

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 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 5:
– посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик, ниво Б1) – усмено путем раз-
говора са кандидатом;
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – нормативни посло-
ви (стратешки циљеви Републике Србије у 
области енергетике; законодавни процес) – 
усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о енергетској доз-
воли; Правилник о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV; 
Правилник о техничким нормативима за 
изградњу нисконапонских надземних водова; 
Правилник о техничким нормативима за елек-
тричне инсталације ниског напона) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о министар-
ствима) – усменом симулацијом; 

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 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 6:
– посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик, ниво Б1) – усмено путем раз-
говора са кандидатом;
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – нормативни посло-
ви (стратешки циљеви Републике Србије у 
области енергетике; законодавни процес) – 
усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-

жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о енергетској доз-
воли) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си из делокруга радног места (Закон о пла-
нирању и изградњи; Закон о министарствима) 
– усменом симулацијом; 

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 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 7:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Упутство Еуроста-
та о методологији израде енергетског билан-
са) – усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 8:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – нормативни послови 
(законодавни процес) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетској ефи-
касности и рационалној употреби енергије) 
– усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си из делокруга радног места (Закон о јавним 
набавкама) – усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 9:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обраду података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетској ефи-
касности и рационалној употреби енергије) 
– усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си из делокруга радног места (Закон о јавним 
набавкама) – усменом симулацијом; 
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за радно место под редним бројем 10:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – нормативни послови 
(примена номотехничких и правно-техничких 
правила за израду правних аката (усаглаше-
ност прописа и општих аката у правном сис-
тему)) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – управно-правни 
послови (општи управни поступак) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици) – усме-
ном симулацијом; 

за радно место под редним бројем 11:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – управно-правни 
послови (општи управни поступак) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си из делокруга радног места (Закон о јавним 
предузећима) – усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 12:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (еx ante и ex post анализа ефеката 
јавних политика/прописа) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си из делокруга радног места (Закон о јавним 
предузећима) – усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 13:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација; израда секторских 
анализа) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – нормативни посло-
ви (стратешки циљеви Републике Србије у 
области енергетике) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о општем 
управном поступку) – усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 14:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – управно-правни 
послови (општи управни поступак) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 

доступних информација) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално 
окружење, прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о рударству и 
геолошким истраживањима; Правилник о кла-
сификацији и категоризацији резерви чврстих 
минералних сировина и вођењу евиденције о 
њима) – усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 15:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – управно-правни 
послови (општи управни поступак) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација; израда секторских 
анализа) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално 
окружење, прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о рударству и 
геолошким истраживањима) – усменом симу-
лацијом; 

за радно место под редним бројем 16:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – управно-правни 
послови (правила извршења решења донетог 
у управном поступку) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) – усменом симула-
цијом;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално 
окружење, прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о рударству и гео-
лошким истраживањима; Уредба о условима 
и поступку издавања дозволе за управљање 
отпадом, као и критеријумима, карактериза-
цији, класификацији и извештавању о рударс-
ком отпаду) – усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 17:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о техничким нор-
мативима за погон и одржавање електрое-
нергетских постројења и водова) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Правиник о садр-
жини и начину вршења техничког прегледа 
објекта, саставу комисије, садржини предло-
га комисије о утврђивању подобности објекта 
за употребу, осматрању тла и објекта у току 
грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 

категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 18:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о техничким нор-
мативима за погон и одржавање електрое-
нергетских постројења и водова) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Правиник о садр-
жини и начину вршења техничког прегледа 
објекта, саставу комисије, садржини предло-
га комисије о утврђивању подобности објекта 
за употребу, осматрању тла и објекта у току 
грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 19:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о техничким нор-
мативима за погон и одржавање електрое-
нергетских постројења и водова) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Правиник о садр-
жини и начину вршења техничког прегледа 
објекта, саставу комисије, садржини предло-
га комисије о утврђивању подобности објекта 
за употребу, осматрању тла и објекта у току 
грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 20:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
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ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о техничким нор-
мативима за погон и одржавање електрое-
нергетских постројења и водова) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Правиник о садр-
жини и начину вршења техничког прегледа 
објекта, саставу комисије, садржини предло-
га комисије о утврђивању подобности објекта 
за употребу, осматрању тла и објекта у току 
грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 21:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електрич-
ном енергијом; Правилник о техничким нор-
мативима за погон и одржавање електрое-
нергетских постројења и водова) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Правиник о садр-
жини и начину вршења техничког прегледа 
објекта, саставу комисије, садржини предло-
га комисије о утврђивању подобности објекта 
за употребу, осматрању тла и објекта у току 
грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката) – усме-
ном симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 22:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Пра-
вилник о прегледима опреме под притиском 
током века употребе; Правилник о техничким 

захтевима за пројектовање, израду и оцењи-
вање усаглашености опреме под притиском) 
– усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 23:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Пра-
вилник о прегледима опреме под притиском 
током века употребе; Правилник о техничким 
захтевима за пројектовање, израду и оцењи-
вање усаглашености опреме под притиском) 
– усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 24:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Пра-
вилник о прегледима опреме под притиском 
током века употребе; Правилник о техничким 
захтевима за пројектовање, израду и оцењи-
вање усаглашености опреме под притиском) 
– усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 25:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-

ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Пра-
вилник о прегледима опреме под притиском 
током века употребе; Правилник о техничким 
захтевима за пројектовање, израду и оцењи-
вање усаглашености опреме под притиском) 
– усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 26:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о безбедно-
сти и здрављу на раду) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 27:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о безбед-
ности и здрављу на раду) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 28:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
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ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о безбед-
ности и здрављу на раду) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 29:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о безбед-
ности и здрављу на раду) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 30:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-
ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о безбед-
ности и здрављу на раду) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 31:
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни спо-
рови; поступак инспекцијског надзора и осно-

ве методологије анализе ризика) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о безбед-
ности и здрављу на раду) – усменом симула-
цијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – возачки испит (Б 
категорија) – увидом у оверену фотокопију 
возачке дозволе;

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

за радно место под редним бројем 32:
– посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик, ниво Б2) – усмено путем раз-
говора са кандидатом;
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – послови управљања 
фондовима ЕУ и међународном развојном 
помоћи (ИПА програмирање и приоритиза-
ција пројектних идеја, писање програмских 
и пројектних докумената) – усменом симула-
цијом;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Уредба о управљању програ-
мима претприступне помоћи европске уније у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА II) за период 2014-2020. године) – усме-
ном симулацијом;

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 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 33:
– посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик, ниво Б2) – усмено путем раз-
говора са кандидатом;
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – послови управљања 
фондовима ЕУ и међународном развојном 
помоћи (процес праћења спровођења програ-
ма и пројеката на основу показатеља учинка) 
– усменом симулацијом;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Оперативни споразуми о 
програмирању, спровођењу, праћењу и вред-
новању акционих програма који се финанси-
рају из Инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА II)) – усменом симулацијом.

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 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције. 

Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетен-
цијама.

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 (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се 
шаљу поштом на адресу: Министарство рудар-
ства и енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 
Београд, или се предају непосредно на писар-
ници Министарства рударства и енергетике, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилач-
ких радних места”. 

V Лицe задуженo за давање обавештења 
о конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства рударства и енергетике 
или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства рударства и енергетике, Београд, 
Немањина бр. 22-26. 

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. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
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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 положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о поло-
женом испиту за инспектора (за радна места 
под редним бројевима 17-31); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту из одговарајуће области у 
складу са законом којим се уређује изградња 
објеката (за радна места под редним броје-
вима 17-25); оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту 
из области геолошких истраживања (за радна 
места под редним бројевима 14 и 26); ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту за обављање послова 
при експлоатацији минералних сировина (за 
радна места под редним бројевима 15 и 16 и 
за радна места под редним бројевима 27-31).

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 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

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

Напомена: 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и орибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима / 
уверење о положеном правосудном испиту; 
уверење о положеном испиту за инспекто-
ра; уверењe о положеном стручном испиту 
из одговарајуће области у складу са законом 
којим се уређује изградња објеката; уверењe 
о положеном стручном испиту из области гео-
лошких истраживања; уверењe о положеном 
стручном испиту за обављање послова при 
експлоатацији минералних сировина и возач-
ка дозвола о положеном возачком испиту Б 

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства рударства и енергетике. 

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

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

XI Врста радног односа: За свa тридесет 
три радна места радни однос заснива се на 
неодређено време.

XII 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 наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступци ће се спровести, почев од 1. новем-
бра 2022. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени писаним путем на адресе 
које су навели у својим пријавама или путем 
електронске адресе.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти Србија, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати Србија, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило) или у просторијама Минис-
тарства рударства и енергетике, Београд, ул. 
Краља Милана 36. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електрон-
ске адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту, може да се запосли 
и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у про-
писаном року. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за засни-

вање радног односа. Пробни рад је обавезан 
за све који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци – 
државни службеник на пробном раду, који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на 
неодређено време и лице које је засновало 
радни однос на радном месту инспектора на 
неодређено време, а нема положен испит за 
инспектора, полаже испит за инспектора у 
року од шест месеци од дана заснивања рад-
ног односа (ова напомена се односи на радна 
места под редним бројевима 17-31).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао министар рударства и енер-
гетике.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa рударства и енергетике; на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији, огласној таб-
ли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

БЕОГРАД

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ 
ЗАВОД

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), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-3149/2021 од 
27.04.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Републички сеизмолошки завод, Београд, 
Ташмајдански парк бб.

II Радно место која се попуњава:

Радно место за конфигурацију, 
инсталирање и одржавање 

сеизмолошке опреме и система, у 
звању саветник

1 извршилац

Опис послова: инсталира и конфигурише 
сеизмолошке и акцелерографске станице, 
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системе за аквизицију сеизмичких сигнала и 
комуникационе системе; одржава операбил-
ност сеизмолошке и информатичке опреме 
Завода; одржава техничку исправност рада 
хардверских система и софтверских пакета 
Завода; учествује у администрирању фајл-
сервера, локалне рачунарске мреже, desktop 
рачунара и пратеће електорнске опреме; 
инсталира и одржава периферну информа-
тичку опрему у Заводу и пружа апликативну 
подршку запосленима у Заводу; детермини-
ше просторне и енергетске параметре за све 
регистроване земљотресе у Србији и сеизмич-
ки утицајном региону и дистрибуира инфор-
мације о земљотресу јавности, у оквиру струч-
ног дежурства у Заводу; прикупља и обрађује 
макросеизмичке податке ради утврђивања 
степена сеизмичког интензитета, након јачих 
догођених земљотреса и обавља друге посло-
ве по налогу директора Завода.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство – студијски програм електро-
ника и телекомуникације, информационе 
технологије, рачунарска техника и информа-
тика или геолошко инжењерство – студијски 
програм геофизика, геотехника или физичке 
науке – студијски програм општа физика, при-
мењена и компјутерска физика, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима („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), кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима, доступна су сва радна места и 
избор кандидата се врши на основу провере 
компетенција.

Изборни поступак се спроводи у више оба-
везних фаза следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, про-
вера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интервју 
са комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција:
1. организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигиталана писме-
ност” (поседовања знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обраде текста и табе-
ла, табеларне калкулације) ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно попуњен у делу *Рад на 
рачунару) достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.

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

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

Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (енглески језик 
ниво Б2) – провераваће се писaно путем 
теста;

Напомена: Ако кандидат поседује важећи 
сертификат потврду или други одговарајући 
доказ о знању енглеског језика на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање 
енглеског језика, неоходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Знање страног језика који је тражен 
конкурсом) достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
2. Посебна функционална компетенција за 
радно место – процедуре и методологије из 
делокруга радног места: методологија за 
детерминисање просторних и енергетских 
параметара регистрованих земљотреса, про-
вераваће се писано, путем симулације;
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место – планска документа, прописи и 
акта из надлежности и организације органа 
(Закон о Републичком сеизмолошком заводу), 
провераваће се писано, путем симулације;
4. Посебна функционална компетенција за 
радно место – возачка дозвола (Б категорије), 
доказиваће се путем оверене фотокопије 
возачке дозволе.

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

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на интер-
нет презентацији Републичког сеизмолошког 
завода www.seismo.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: По- 
нашајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 

односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
– провераваће се путем психометријских тес-
това и интервјуа базираном на компетенција-
ма.

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 (усмено).
 
IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Прија-
ве на конкурс шаљу се поштом или се пре-
дају непосредно у просторијама Републичког 
сеизмолошког завода, Ташмајдански парк бб., 
11120 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места”.

V Лице задужено за давање обавеште- 
ња: Љиљана Солдат, тел. 011/3035-740 од 
9.00 до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа „Послови” Нацо-
налне службе за запошљавање. 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Републичког сеизмолошког завода или у 
штампаној верзији у просторијама Републич-
ког сеизмолошког завода, Београд, Ташмај-
дански парк бб.

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. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је 
оверена фотокопија важеће дозволе за упра-
вљање моторним возилом Б категорије.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је 
писани доказ о знању рада на рачунару. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитал-
на писменост” осим уколикo комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихва-
тити као доказ којим се кандидат ослобађа 
од провере опште компетенције „дигитална 
писменост”. 

IX 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 
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дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / кандидати са поло-
женим правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у којем 
периоду је стечено радно искуство); оверена 
фотокопија важеће дозволе за управљање 
моторним возилом Б категорије.

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење) приписано је 
између осталог, да су органи обавезни да по 
службеној дужности када је то неопходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Документа о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испиту.

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

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

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, 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 дос-
тављају на адресу: Републички сеизмолошки 
завод, Београд, Ташмајдански парк бб.

XI 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 наве-

дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 24. октобра 
2022. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или електрон-
ске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенције 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Републичког сеизмолошког завода 
Ташмајдански парк бб. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
електрoнске адресе), које наведу у својим 
пријавама.

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

НАПОМЕНЕ:
Кандидат који први пут заснива радни однос 
у државном органу подлежe пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидат без поло-
женог државног стручног испита прима се на 
рад под условом да тај испит положи до окон-
чања пробног рада. Положен државни струч-
ни испит није услов, нити предност приликом 
заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.д. директора Републичког 
сеизмолошког завода.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Републичког сеизмолошког завода: www.
seismo.gov.rs, огласној табли Републичког 
сеизмолошког завода, интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном штам-
паном издању огласа „Послови” Националне 
службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство заштите животне среди-
не, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за припрему мера и 
услова заштите животне средине 

у просторним и урбанистичким 
плановима

Група за стратешку процену утицаја на 
животну средину, Одељење за процену 

утицаја на животну средину, Сектор 
за управљање животном средином, у 

звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема мишљења на одлу-
ке о изради или неизради стратешке процене 
утицаја на животну средину, као и решења о 
сагласности на Извештај о стратешкој проце-
ни утицаја; припрема мере и услове зашти-
те животне средине у просторним и урбанис-
тичким плановима; учествује у одређивању 
подручја угрожених делова животне среди-
не; води евиденцију о угроженим делови-
ма животне средине; сарађује са органима 
надлежним за припрему и доношење пла-
на, надлежним стручним организацијама и 
покрајинским органима и органима јединица 
локалне самоуправе; обавља и друге посло-
ве из делокруга рада Министарства по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне односно стручне области у оквиру 
образовно-научног природно-математичких, 
друштвено-хуманистичких или техничко-тех-
нолошких 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 годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, нај-
мање 3 година радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских 
бригада 1.

2. Радно место за припрему и 
издавање дозвола за управљање 

отпадом
Одсек за издавање дозвола за 
управљање отпадом, Сектор за 

управљање отпадом и отпадним водама, 
у звању самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове припреме и 
издавања дозвола за сакупљање, транспорт, 
третман, односно складиштење, поновно 
искоришћење и одлагање отпада; припрема 
стручне основе за израду нацрта закона и 
других прописа у области управљања отпа-
дом и посебним токовима отпада; учествује 
у дефинисању пројеката за управљање отпа-
дом и посебним токовима отпада и сарађује са 
међународним и регионалним организацијама 
у овој области; прати прописе ЕУ из делокру-
га Одсека; учесвује у раду стручних комисија; 
развија одрживи систем сталне помоћи прив-
редним субјектима при спровођењу пропи-
са из ове области и упутстава за оптималан 
начин поступања са посебним токовима отпа-
да; планира израду и учествује у реализацији 
пројеката за унапређење подизања админи-
стративних, техничких и других капацитета 
запослених на републичком и локалном нивоу 
за област издавања дозвола за управљање 
отпадом; координира и сарађује са другим 
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органима државне управе, јединицама локал-
не самоуправе, научно-истраживачким инсти-
туцијама, медицинским установама и невла-
диним сектором; обавља и друге послове из 
делокруга рада Министарства по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хума-
нистичких 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 годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање 5 година, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских 
бригада 1.

3. Радно место за процену ризика, 
Група за процену ризика, Одељење 

за административно-правне 
послове, процену ризика и стручно 

усавршавање, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и 
успостављању методологије и смерница за 
израду планова инспекцијског надзора; пра-
ти и развија посебне критеријуме за процену 
ризика из делокруга надлежности Сектора; 
врши стручно усавршавање израде плано-
ва инспекцијског надзора на основу анализе 
стања у области и процена ризика (израда 
стратешких, годишњих и оперативних пла-
нова) у Сектору; припрема и даје предлоге 
посебних циљева и показатеља (индикато-
ра) за праћење резултата рада инспекције 
и сачињава извештаје о раду; припрема и 
успоставља процедуре за одређивање при-
оритета у инспекцијском надзору, процеду-
ра за оцену представки којима се иницира 
инспекцијски надзор у складу са процење-
ним ризиком и расположивим капацитетима; 
обавља активности на увођењу система упра-
вљања квалитетом у Сектору; сачињава месе-
чне, кварталне и годишње извештаје о раду; 
обавља и друге послове из делокруга рада 
Министарства по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких, 
техничко-технолошких или природно-мате-
матичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас-
тер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање 3 годинe, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских 
бригада 1.

III Фазе изборног поступка и учешће кан- 
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким усло-
вима, доступна су сва радна места и избор 

кандидата се врши на основу провере компе-
тенција.

Изборни поступак се спроводи из више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетен-
ција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом. 

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

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

Провера општих функционалних ком-
петенција за сва извршилачка радна 
места:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писмено),
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и и 
табела, табеларне калкулације), ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетен-
ције, ако увидом у достављени доказ не може 
потпуно да оцени поседовање ове компетен-
ције.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних ком- 
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испуни-
ли мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симула-
ције писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о заштити животне сре-

дине и Закон о стратешкој процени утицаја на 
животну средину) провераваће се путем симу-
лације писано.
3. Посебна функционалана компетенција за 
одређено радно место за познавање страног 
језика – енглески језик – Ниво Б2 – провера-
ваће се писаним путем (путем теста) или уви-
дом у сертификат.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симула-
ције писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о заштити животне сре-
дине и Закон о управљању отпадом) провера-
ваће се путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
област рада – страни језик – енглески језик, 
ниво Б1, провераваће се писаним путем 
(путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симула-
ције писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о управљању отпадом)
провераваће се путем симулације писано
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о инспекцијском надзору) 
провераваће се путем симулације писано.

Напомена за раднo место 1 и 2, у коме 
је као посебна функционална компетенција 
наведен страни језик – енглески језик: ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању 
енглеског језика, на траженом нивоу, и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције знање страног језика, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу * Знање страних 
језика који су тражени конкурсом), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Осим за радна места где је изри-
чито наглашено да се провера врши путем 
теста. 

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

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них комптенција могу се наћи на сајту Минис-
тарства заштите животне средине, www.
ekologija.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) – 
провераваће се путем психометријских тесто-
ва и интервјуа базираног на компетенцијама.
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Интервју са Конкурсном комисијом за 
сва извршилачка радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту у органу 
и прихватање вредности државних органа – 
провераваће се путем интервјуа са Конкурс-
ном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Прија-
ве на конкурс шаљу се поштом или предају 
непосредно на писарници Министарства 
заштите животне средине, Омладинских бри-
гада 1, 11000 Београд са назнаком „За јавни 
конкурс”. 

V Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Оливера Бакић Златковић, теле-
фон: 011/3131-361, од 9.00 до 13.00 часова.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Министарства заштите животне средине 
или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства заштите животне средине, Београд, 
Омладинских бригада 1, Београд.

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

Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти којима из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено 
искуство); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном испиту за инспектора. 
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
оригинал или оверену фотокопију решења 

о распоређивању или премештају на рад-
но место у органу у коме ради или решења 
да је нераспоређен. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложи-
ти и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 
и 95/18 – др. пропис) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по служ-
беној дужности, када је то непходно за одлу-
чивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима / 
уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од пет 
радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Министарства.

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

XI Врста радног односа: за сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. 

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

Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким услови-
ма доступна сва радна места и да се избор 

кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положе-
ног државног стручног испита. 

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 24. oкто-
бра 2022. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на начин који су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти Србија, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Министарства заштите животне сре-
дине, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).

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

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју је именовала министарка зашти-
те животне средине.

Овај конкурс објављује се на интернет пре-
зентацији Министарства заштите животне 
средине (www.ekologija.gov.rs) и на огласној 
табли Министарства заштите животне сре-
дине, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на 
порталу e-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чланова 
9 став 1, 10 став 1 и 2 и 11 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-
4186/2022 од 30. маја 2022. године, Министар-
ство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство правде, Београд, Немањина 
22-26.
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II Радно место које се попуњава:

Радно место за међународну правну 
помоћ

Одсек за међународну правну помоћ 
у кривичним стварима, Одељење за 

међународну правну помоћ,  
Сектор за међународну правну помоћ, 

звање саветник
1 извршилац

Опис послова: поступа по замолницама за 
међународну правну помоћ у кривичним ства-
рима које се односе на давање сагласности 
за расписивање међународних потерница; 
припрема молбе за изручење и решења о 
изручењу као и молби и решења о транзит-
ним екстрадицијама; обавља послове које 
се односе на извршење страних кривичних 
пресуда и трансфер осуђених лица; обаваља 
послове уступања и преузимање кривичног 
гоњења; опште видове међународне правне 
помоћи; давање обавештења о домаћим и 
иностраним прописима; давање мишљења 
у вези са применом и важењем међународ-
них уговора и појединих правних института; 
учешће у изради извештаја и информационих 
материјала; учешће у изради домаћих пропи-
са и међународних уговора о међународној 
правној помоћи у кривичним стварима; посту-
па у пословима легализације домаћих јавних 
исправа ради њихове употребе у иностран-
ству; обавља друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области Правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 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 три године радног искуства у 
струци, као и компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спроводи 
из више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази 
изборног поступка. 

1. Провера општих фукнционалних ком-
петенција:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се писано путем теста;
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака практичним радом на 
рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се 
писано путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, уколико поседујете важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару на траженом 

нивоу (који подразумева поседовање знања 
и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, основама коришћења интернета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације) и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције „дигитална писме-
ност”, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Конкур-
сна комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере, односно Конкурсна коми-
сија може одлучити да се кандидату ипак 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

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

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик – ниво Б1), провераваће се 
писано путем теста;
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – управно правни 
послови – општи управни поступак – прове-
раваће се писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско – ана-
литички послови – (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и 
способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) – провераваће 
се писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места – Закон о међу-
народној правној помоћи у кривичним ства-
рима и Европска конвенција о екстрадицији 
од 13.12.1957. са додатним протоколима од 
15.10.1975. године и 17.03.1978. године.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције – знање страног јези-
ка, уколико поседујете важећи сертификат, 
потврду или други доказ о познавању стра-
ног језика на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања 
посебне функционалне компетенције – знање 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац доставите и тражени доказ. 
Конкурсна комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку 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 наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Министарства правде www.mpravde.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оства-

ривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) провераваће се путем психо-
метријских тестова, и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Министар-
ство правде, 11000 Београд, Немањина 22-26, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места ____ (назив рад-
ног места), или предају непосредно на писар-
ници Министарства правде, Немањина бр. 
22-26, Београд са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места”.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Наталија Кос-
тић, контакт телефон 011/3622-159, од 7.30 до 
15.30 часова.

VI Општи услови за запослење: држа- 
вљанство 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 на јавни 
конкурс: рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Министарства правде и у штам-
паној верзији на писарници Министарства 
правде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, као 
и на званичној интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs 
(Напомена: моле се кандидати да приликом 
попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу 
да су преузели исправан Образац пријаве 
који се односи на радно место на које желе да 
конкуришу односно да у горњем левом углу 
Обрасца пријаве пише тачан назив органа и 
радног места на које се конкурише).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што Конкурса комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве обавештавају 
се о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин на који је у пријави назна-
чен за доставу обавештења.

Пример правилно попуњеног обрасца пријаве 
се може погледати на блогу Службе за упра-
вљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate) у одељку „Образац прија-
ве”.

IX Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-

http://www.suk.gov.rs
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ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фото-
копија 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 право-
судним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да, у року од пет 
радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе доказе који се прилажу и изборном 
поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњава услове за запослење, 
писаним путем се обавештава да је искључен 
даљег изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и изводу 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 у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао).

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

Законом о општем управном поступку („Служ- 
бени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), између осталог, пропи-
сано је да су органи у обавези да по служ-
беној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да учесник конкурса у делу 
*Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

XI Врста радног односа: радно место 
попуњава се заснивањем радног односа на 
неодређено време.

XII 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 наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак спровешће се почев од 01. новембра 
2022. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или е-mail адре-
се које су навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних, посебних 
функционалних и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати Србија, Нови Београд, ул. 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). 
Интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Министарства правде, 
Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса 
који су успшено прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
е-mail адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомене:
Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао рад-
ни однос на неодређено време, а који нема 
положен државни стручни испит, дужан је да 
положи државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mpravde.gov.rs) и огласној 
табли Министарства правде, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима (www.suk.gov.rs), на порталу е – упра-
ва, на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе.

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана 
Ђинђића број 104, Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

1. Медицински техничар
Одсек за здравствену превенцију, 

Одељење за здравље запослених и 
безбедност на раду, утврђено под 

редним бројем 08.8.1.6 у акту о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Министарству 
унутрашњих послова

2 извршиоца

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

Опис послова: спроводи ординирану тера-
пију од стране лекара; врши санитетска обез-
беђења следећих активности Министарства: 
санитетско обезбеђење бојевог гађања, сани-
тетско обезбеђење приликом транспорта и 
уништавања минско-експлозивних материја 
и токсичних и других материја опасних по 
живот и здравље, санитетско обезбеђење јав-
них скупова где долази до нарушавања ЈРМ-а 
у већем обиму, санитетско обезбеђење при-
ликом посете страних државника, санитетска 
обезбеђења провера физичких способности 
и оперативних полицијских вештина, сани-
тетска обезбеђења у свим ванредним ситу-
ацијама, санитетско обезбеђење курсева и 
обука, на терену и по отежаним временским 
и микроклиматским условима где је изложен 
нередовности у раду и других активности 
Министарства где год је потребно ангажо-
вање санитетске екипе; врши вакцинацију 
угрожених припадника МУП-а против сезон-
ског грипа, по налогу лекара; учествује у 
набавци и требовању неопходних лекова и 
санитетског материјалa за пружање стручне 
медицинске помоћи и води евиденцију о пот-
рошњи истих; учествује у едукацији запосле-
них из прве помоћи у оквиру обука; учествује 
у тиму при реализацији здравствено васпит-
ног рада; врши заказивање превентивних 
и других лекарских прегледа припадника 
МУП-а, сређивање медицинске документа-
ције и извештаја са лекарских прегледа; води 
евиденцију о лекарским прегледима, ажури-
ра базе податакаи исте статистички обрађује; 
учествује у тиму за здравствену селекцију 
кандидата за пријем у образовне институ-
ције Министатства и за пријем у радни однос; 
учествује у раду Комисије за оцену здавс-
твене и радне способности запослених који 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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раде на пословима полицијских службеника 
при Заводу за здравствену заштиту радника 
МУП-а, прикупља потребну документацију, 
контролише испуњеност услова за излазак на 
оцену радне способности и води евиденцију 
о истима; усваја принципе, нове методе и 
технике и примењује искуства најбољих при-
мера из праксе у области рада; непосредно 
учествује у унапређењу стручне оспособље-
ности запослених за успешан и квалитетан 
рад у условима примене савремених сред-
става и метода; припрема и израђује еви-
денције, анализе, извештаје и информације у 
складу са захтевима посла и степеном обра-
зовања; одлаже, чува и архивира документа-
цију у складу са прописима; обавља и дру-
ге унутрашње послове који су у непосредној 
вези са полицијским пословима, а који му се 
ставе у задатак по налогу надређеног руко-
водиоца.

Услови: Стечено средње образовање – 
средња медицинска школа. Као посебан услов 
за рад на наведеном радном месту захтева се 
лиценца за рад Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије

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

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

Знања, вештине и стручна оспособље-
ност, потребне за рад на радном месту, 
а које се проверавају и оцењују у избор-
ном поступку су:
– знање из области рада на радном месту у 
складу са описом посла радног места,
– познавање Закона о полицији, Закона о 
здравственој заштити, Закона о здравственом 
осигурању.

Датум оглашавања: 27.09.2022. године. 
Овај оглас објављује се на интранет и Интер-
нет страници Министарства унутрашњих 
послова, на огласној табли Сектора за људ-
ске ресурсе, у дневном листу „Политика” и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих посло-
ва, Сектор за људске ресурсе, Булевар др 
Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Бео-
град (писарница СИВ-а 2 или путем поште), 

са назнаком „За јавни конкурс за радно место 
медицински техничар, Одсек за здравствену 
превенцију, Одељење за здравље запослених 
и безбедност на раду, утврђено под редним 
бројем 08.8.1.6”

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Марија Нинчић, 011/2740-000, 
локал 401-81, у периоду од 13.00 до 15.00 
часова, сваког радног дана.

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложeни 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управа као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити фотокопије докумената које 
су оверене пре 01.03.2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступ-
ка: од 17.10.2022. године. Овим се сматра 
да су сви кандидати који су ушли у изборни 
поступак уредно обавештени о отпочињању 
истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење 
Основног и Вишег суда да се против канди-
дата не води кривични поступак и доказ да 
кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије – најмање годи-
ну дана непрекидно пре дана подношења 
пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке, орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција, када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103. став 3).

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

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

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

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

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18, 157/20), члана 9 став 1, члана 
10 став 1, члана 11 став 1 и члана 13 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС”, број 2/19), Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-11034/2021 од 
30.11.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњаваjу радна мес-
та: Канцеларија за информационе техноло-
гије и електронску управу, Београд, Катићева 
14-16.
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II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење 
поступака набавки, звање виши 

саветник
у Групи за спровођење поступака 

набавки, Сектор за подршку и набавке
1 извршилац

Опис послова: Припрема и израђује текст 
конкурсне документације и спроводи поступ-
ке јавних набавки на Порталу јавних набавки; 
припрема и израђује текст одговора на тра-
жене додатне информације или појашњења 
у вези припремања понуда и израђује 
извештаје о стручној оцени понуда; надзире 
обављање стручних послова за потребе коми-
сије за јавне набавке и учествује у раду коми-
сија за спровођење јавних набавки; припрема 
и израђује предлог одлуке о додели уговора, 
односно обустави поступка; израђује уговоре 
и друге акте у вези са поступком јавних набав-
ки; припрема и израђује текст модела уговора 
и предлог одлуке по захтеву за заштиту пра-
ва у поступцима јавних набавки; координи-
ра припрему и спровођење набавки на које 
се не примењује Закон о јавним набавкама; 
координира припрему и спровођење набавки 
друштвених и других посебних услуга; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно – научног поља природно – матема-
тичких наука или техничко – технолошких 
наука или друштвено – хуманистичких наука 
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 четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; радно искуство 
у струци од најмање седам година; положен 
државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада је Београд, Катићева 14-16.

III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије провераваће се путем теста 
(писaно);
– дигитална писменост провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
– пословна комуникација провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области, на траженом нивоу 
и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције – дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебнe функционална компетенција за 
радно место број 1
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – Послови јавних набавки – мето-
дологија за припрему конкурсне документа-
ције у поступку јавних набавки, провераваће 
се путем симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – Област рада студијско-анали-
тички послови – прикупљање и обрада пода-
така из различитих извора, укључујући и 
способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација, провераваће се 
путем симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – Прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Уредба 
о Канцеларији за информационе технологије 
и електронску управу, провераваће се путем 
симулације (писано).

За радно место број 1 понашајне компетен-
ције (управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; орјента-
ција ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа и савесност, 
посвећеност и интегритет, управљање људ-
ским ресурсима), провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираном 
на компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту 
и степена прихватање вредности државних 
органа провераваће се путем интервјуа са 
Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: 
Kанцеларија за информационе технологије и 
електронску управу, Катићева 14-16, 11000 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс – 
попуњавање извршилачког радног места”.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Ружица Нелки, телефон 011/3340-
737, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног 
дана.

VI Општи услови за запослење: Држа- 
вљанство Републике Србије, да је учесник на 
јавном конкурсу пунолетан; да учеснику на 
јавном конкурсу раније није престајао радни 
однос у државним органима због теже повре-
де дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора у трајању од најмање 6 
(шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за 
подношење пријава јесте 8 (oсам) дана и 
почиње да тече првог наредног дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма www.suk.gov.rs и на интернет презентацији 
Канцеларије за информационе технологије и 
електронске управе www.ite.gov.rs 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од 3 (три) дана од дана 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или на непосредно на адресу: 
ул. Катићева 14-16, 11000 Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу 
пријаве која је доступна на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Канце-
ларије за информационе технологије и елек-
тронску управу www.ite.gov.rs или у штампаној 
верзији у пословним просторијама Канцела-
рије за информационе технологије и елек-
тронску управу, ул. Катићева 14-16, 11000 
Београд (тел. 011/3340-737).

Напомена: Да би кандидат био ослобођен 
тестирања опште функционалне компетен-
ције – дигитална писменост, неопходно да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доста-
ви важећи Сертификат, потврду или други 
доказ о познавању рада на рачунару. Докази 
о познавању рада на рачунару се достављају 
у оригиналу или у форми оверене фотокопије.

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања страног језика који је 
тражен конкурсом и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – 
страни језик, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу * Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.

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

IX 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 тражена струч-
на спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други 
акт из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подно-
си оригинал или оверену фотокопију решења 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решења да је 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018), је про-
писано да је јавни бележник надлежан и за 
оверавање потписа, рукописа и преписа за 
које је посебним законима који се примењују 
пре ступања наведеног закона прописано да 
их оверава суд, односно општинска управа. 
Да основни судови, односно општинске упра-
ве као поверени посао задржавају надлежност 
за оверавање потписа, рукописа и преписа 
почев од 01.03.2017. године. Да ће изузетно 
у градовима и општинама у којима нису име-
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новани јавни бележници, потписе, рукописе 
и преписе оверавати основни судови, судске 
јединице, као и пријемне канцеларије основ-
них судова, односно општинске управе, као 
поверени посао и после 01.03.2017. године, а 
до именовања јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
или у општини или суду.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављаљнству; извод из матичне књиге 
рођених и уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), прописано је да у поступку који 
се покреће на захтев странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Наведене доказе 
кандидат може доставити из пријаву сам, а у 
циљу ефикаснијег и бржег спровођења избор-
ног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у 
Образцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција, односно да ли жели да Канце-
ларија за информационе технологије и елек-
тронску управу прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кан-
дидат учинити сам. 

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писано се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на адресу: Канцеларија за 
информационе технологије и електронску 
управу, ул. Катићева 14-16, 11000 Београд.

XI Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време. 
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, подлежу пробном 
раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да предметни 
испит положе до окончања пробног рада (у 
року од 6 (шест) месеци од дана заснивања 
радног односа).

У складу са чланом 9 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/2005, 81/2005 – исправка, 83/2005 
– исправка, 64/2007, 67/2007 – исправ-
ка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 
95/2018), је прописано да су кандидатима при 
запошљавању у државним орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција.

XII Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се 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 наве-
дених у образцу пријаве на конкурс, избор-
ни поступак ће се спровести почев од 24. 
10.2022. године, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени путем поште на адресе које 
су навели у својим пријавама или путем теле-
фона.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција, ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Палати 
Србије, ул. Булевар Михаила Пупина број 2, 
II спрат, канцеларија 269, 11070 Београд, 
Нови Београд. Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у пословним просторија-
ма Канцеларији за информационе технологије 
и електронску управу, ул. Катићева 14-16, 
11000 Београд. Учесницима конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или адресе), 
које наведу у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
која је именована од стране директора Канце-
ларије за информационе технологије и елек-
тронску управу.

Предметни оглас објављује се на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма – www.suk.gov.rs на интернет презентацији 
Канцеларије за информационе технологије и 
електронску управу – www.ite.gov.rs на пор-
талу е-управе – www.euprava.gov.rs на оглас-
ној табли, интернет презентацији – www.nsz.
gov.rs и у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у предметном огласу који су употребље-
ни у мушком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСИНА”

Власотинце 
Бранислава Нушића бб.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именова-
но лице које испуњава следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије, да има сте-
чено високо ображовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету или стечено високо 
образовање на студијама првог степена у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне академ-
ске, односно струковне студије); да има нај-
мање 5 година радног искуства; да поседује 
организационе способности и вештину руко-
вођења; да поседује напредно знање рада 
на рачунару; да није осуђиван и да се про-
тив њега не води кривични поступак; да има 

општу здравствену способност; да испуњава 
остале опште услове сагласно прописима из 
области радних односа. Стручна оспособље-
ност, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: организационе и стручне 
способности, знања и вештине проверавају се 
увидом у документацију која је достављена уз 
пријаву на јавни конкурс и усменим разгово-
ром; познавање система локалне самоуправе, 
законских прописа који регулишу рад јавне 
установе путем усменог разговора; позна-
вање рада на рачунару – путем практич-
ног рада или достављањем доказа. Управни 
одбор ће са свим пријављеним кандидатима 
чије су пријаве потпуне и благовремено под-
нете обавити усмени разговор, а о термину 
разговора Управни одбор ће обавестити кан-
дидате три дана пре термина за одржавање 
усменог разговора.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је 15 дана од дана објављивања 
јавног конкурса. Пријава на конкурс треба 
да садржи име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, контакт 
делефон, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с крат-
ким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посеб-
ним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Кандида-
ти су обавезни да уз пријаву приложе сле-
деће доказе: диплому о стручној спреми; 
исправе којима се доказује радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство); очитану личну карту или овере-
ну фотокопију; уверење о држављанству; 
уверење надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван; доказе о стручном 
усавршавању и доказе о посебним знањи-
ма и вештинама. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или фотокопији која је оверена 
у суду, општини или код јавног бележника. 
Неблаговремене, неразумљиве или прија-
ве уз које нису достављени сви потребни 
докази, биће одбачене закључком Управног 
одбора, против кога није дозвољена посебна 
жалба. Пријаве на јавни конкурс доставља-
ти поштом или лично у затвореној коверти 
на адресу: Спортско – рекреативни центар 
„Власина” Власотинце, 16210 Власотинце, 
Бранислава Нушића бб., са назнаком „Прија-
ва на јавни конкурс за именовање директо-
ра – не отварати”. Управни одбор СРЦ „Вла-
сина” Власотинце ће у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса, изврши-
ти избор кандидата и предлог достави СО 
Власотинце. На основу предлога Управног 
одбора, СО Власотинце у року од 15 дана од 
дана достављања предлога именује дирек-
тора. Контакт особа за давање обавештења 
по јавном конкурсу је Весна Јовановић, број 
телефона 016/875-200, сваког радног дана 
од 08-14 часова. Јавни конкурс се објављује 
и на интернет страници СРЦ „Власина” Вла-
сотинце.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

http://www.suk.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
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Трговина и услуге

„4К СИСТЕМИ 021”
21000 Нови Сад, Булевар Патријарха Павла 26

Радник на постављању 
електроинсталације

4 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад; обезбеђен превоз. Јављање 
кандидата на телефон 062/620-550. Пријаве 
кандидата на e-mail: 4ksistemi@gmail.com

Помоћни електроинсталатер
4 извршиоца

УСЛОВИ: теренски рад; безбеђен превоз. 
Јављање кандидата на телефон: 062/620-550. 
Пријаве кандидата на e-mail: 4ksistemi@gmail.
com

„PIXEL NETWORK” DOO
21000 Нови Сад, Железничка 35

Инсталатер система техничке 
заштите

УСЛОВИ: основна информатичка обука, 
возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. 
Јављање кандидата на телефон: 069/5548-
054. Пријаве кандидата на e-mail: office@
pixelnetwork.rs

„BIDOK TEX” DOO
11070 Нови Београд, Душана Вукасовића 76/5

тел. 062/202-072

Шивач на индустријским машинама
пробни рад 1 месец

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, 
радно искуство 6 месеци.

Помоћни радник у кројачници

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме.

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

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

НОВИ САД
21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 4

Сервир – судопер
на одређено време 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Рад у 
сменама. Јављање кандидата на телефон: 
021/2102-405. Рок за пријаву 28.10.2022. 
године.

GENERALI OSIGURANJE
СРБИЈА АДО

11000 Београд, Владимира Поповића 8

Саветник за животна осигурања
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељна 
једна година радног искуства у продаји робе 

и/или услуга. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на контакт телефон 064/8636-618. 
Пријаве слати на e-mail: miraivkovic@generali.
rs. Конкурс остаје отворен до попуне радног 
места.

AMERICAR DOO
11000 Београд, Максима Горког 127

Аутоелектричар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; посе-
довање возачке дозволе Б категорије.

Аутомеханичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; посе-
довање возачке дозволе Б категорије.

ОСТАЛО: кандидати могу да се јаве на кон-
такт 060/333-23-45. Пријаве послати на e-mail: 
ivana@americar.rs. Конкурс остаје отворен до 
попуне радног места.

УР „РУКОМЕТ”
18000 Ниш, Зетска 6а

Кувар
на одређено време

2 извршиоца

Помоћни кувар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен струч-
не спреме. Заинтересовани кандидати прија-
ве шаљу на мејл адресу: miskovski.marko@
gmail.com, јављају се на контакт телефоне: 
063/376-555, 063/850-3003 или се јављају 
лично на адресу послодавца радним данима 
од 9 до 14 часова.

„4x4 ОПРЕМА” ДОО
21000 Нови Сад

Монтажер опреме за теренска 
возила

место рада Ветерник

УСЛОВИ: Лице са завршеним III или IV сте-
пеном стручне спреме; возачка дозвола Б 
категорије. Јављање кандидата на телефон: 
064/5755-955. Пријава кандидата на имејл 
адресу: zoran.popovic@4x4oprema.rs. Рок за 
пријаву 01.12.2022. године.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Ловочувар ће обављати послове и 
радне задатке предвиђене Законом и дивља-
чи и ловству Републике Србије, Правилником 
о раду ловочуварске службе и другим актима 
удружења. Потребно је да кандидати испуња-
вају следеће услове: да су држављани Репу-
блике Србије старији од 18 година; да имају 
најмање III степен шумарске или ветеринар-
ске струке; поседовање лиценце за обављање 
послова ловочуварске службе; поседовање 
дозволе за држање и ношење ловачког 
оружја; положен возачки испит Б категорије; 
познавање рада на рачунару Microsoft Word 
програм; без кривичних пријава пред основ-

ним судом. Документација коју је кандидат 
дужан да приложи уз пријаву на оглас: очи-
тана лична карта; доказ о поседовању тра-
жене стручне спреме-оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању 
и лиценце за обављање послова ловочувар-
ске службе; фотокопија возачке дозволе са 
очитаним подацима; очитан оружни лист; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење од надлежних судова 
да се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница; лекарско уверење 
о способности за рад кандидат подноси пре 
закључивања Уговора о раду. Конкурс обја-
вити у листу Послови – Националне службе 
за запошљавање. Лица за контакт: Златомир 
Николић и Јелена Стевић 030/463-766. Рок за 
пријаву кандита је 15 дана од дана објављи-
вања.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

тел. 011/3534-903

Поново оглашава

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом, да има завршен 
медицински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит, да поседује 
лиценцу за рад. Уз пријаву на оглас кандидат 
треба да приложе следеће доказе о испуња-
вању услова: оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факул-
тету; оригинал или оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту; решење о 
лиценци издато од Лекарске коморе Србије. 
Рок за подношење пријаве са краћом био-
графијом и доказима о испуњености усло-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
оглас доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком „За оглас – не отварати” или директ-
но у Управу ДЗ Обреновац, сваког радног дана 
од 07 до 15 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти 

у Одељењу за здравствену заштиту 
одраслих становника, Службе за 
здравствену заштиту одраслих 

становника са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком делатношћу, на 
одређено време до 2 године

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
средња медицинска школа општег смера; 
додатна знања / испити / искуство: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању медицинске сестре – 
техничара. Кандидати уз пријаву као доказ 
подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинској школи; оверену фото-
копију потврде о положеном стручном испи-
ту; потврду – препоруку о радном искуству 
након положеног стручног испита на посло-
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вима здравствене струке; оверену фотокопију 
дозволе за рад – лиценце издате од надлеже-
не коморе (ако је кандидат из радног односа) 
или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу), кратку биографију. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
НСЗ. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за 
правне и економско финансијске послове, ДЗ 
Ћићевац. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се прима. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве које нису у складу 
са условима овог огласа неће се разматрати. 
Пријаве слати на горе наведену адресу или 
лично доставити у писарници ДЗ Ћићевац. 
Опис послова: детаљно описан у Правилни-
ку о организацији и систематизацији Дома 
здравља Ћићевац.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине, специјалиста 
медицине рада

на одређено време од 6 месеци,  
у Служби за здравствену  

заштиту радника

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију уверења о положеном специја-
лиситчком испиту из медицине рада, фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце, кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информације и про-
вере стручног знања који су важни за доно-
шење одлуке о пријему. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора, дужан је 
да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној таб-
ли поред писарнице и на сајту ДЗ Раковица. 
Пријаве слати поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „За оглас”, или лично доста-
вити у писарницу ДЗ Раковица.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

тел. 012/523-127

Магистар фармације
место рада Огранак апотекарске 

установе „Мало Црниће”,  
у Малом Црнићу, Стишка бб.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: да има високо образовање сте-
чено на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит за самостално 

обављање послова дипломираног фармаце-
ута. Документација коју кандидат треба да 
приложи: пријава на конкурс која обавезно 
садржи податке о радном месту на које канди-
дат конкурише и податке о кандидату (име и 
презиме, адресу пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адресу 
електронске поште ако је кандидат поседује); 
кратку биографију; фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној школи (оверену фотоко-
пију); потврду о положеном стручном испиту 
(оверену фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме). Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли 
Апотекарске установе Пожаревац у просто-
ријама рачуноводства у Улици Моше Пијаде 4, 
Пожаревац, као и на сајту Апотекарске уста-
нове Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs. 
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Особа за контакт Иван Лазаревић тел. 
012/523-127. Пријаву са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 
12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене
у Служби за здравствену  

заштиту жена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: завршен медицински факултет (звање 
доктор медицине, VII/1 степен стручне спре-
ме); положен специјалистички испит из гине-
кологије и акушерства (звање доктор медици-
не специјалиста гинекологије и акушерства 
са VII/2 степен стручне спреме); положен 
стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару. Кандидати уз пријаву за 
радно место доктора медицине специјалисте 
изабраног лекара за жене (специјалиста гине-
кологије и акушерства) подносе следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију дипломе о завршеној 
специјализацији; фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту; фотокопију дозволе 
за рад – лиценце издате код надлежне лекар-
ске коморе; фотокопију личне карте; кратку 
биографију, са навођењем степена познавања 
рада на рачунару и са тачним адресом и кон-
такт телефоном кандидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве се подносе на горе наве-
дену адресу или непосредно у канцеларији 
писарнице Правно-кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означе-
ног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање. Како достављену 
документацију подносиоца молби на објавље-
не конкурсе не враћамо кандидатима, иста не 

мора бити оверена. Одлука о избору канди-
дата, биће објављена на огласној табли и на 
сајту ДЗ Гроцка, а информације се могу доби-
ти у Правно-кадровској служби ДЗ Гроцка.

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ 
– ДЕДИЊЕ”
11000 Београд 

Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра – техничар
општи смер

10 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са 
Каталогом радних места; стручни испит; 
лиценца; знање рада на рачунару; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Заинтересовани кандидати подносе: 
оверену копију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, решење о 
издавању лиценце, краћу бографију са про-
пратним писмом. Пријаву доставити на адресу 
Хероја Милана Тепића 1, или лично Архиви 
установе, Јована Мариновића 4.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену  

заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит.

Медицинска сестра – техничар
за рад у Служби за здравствену  

заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
– смер општи, медицинска сестра – техничар, 
положен стручни испит.

Спремач / спремачица
у просторијама у којима се  

пружају здравствене услуге  
у Дому здравља

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати морају испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/17 – УС и 137/17 о 95/2018 – аутентично 
тумачење) и посебним прописима везаним за 
јавне службе: уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), доказ да се против кани-
дата не води кривични поступак односно да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење суда не ста-
рије од 6 месеци). Уз пријаву канидати подно-
се и доказе о испуњености општих и посебних 
услова у оригиналу или овереним копијама, 
не старијим од 6 месеци, уз краћу биографију 
са пропратним писмом. Рок за подношење 
пријаве је 10 дана од дана објављивања огла-
са у Националној служби за запошљавање и 
на сајту Министарства здравља. Пријаве на 
оглас могу се поднети лично или на писар-
ници ДЗ „Др Милорад Влајковић”, Барајево, 
Светосавска 91, сваког радног дана од 07-15 
часова или послати препоручено поштом на 
адресу са назнаком „За оглас – ____ (навести 
радно место за које се конкурише)”.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
23330 Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 85

Стоматолошка сестра – техничар
на одређено време због замене 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, стоматолошки смер (IV степен стручне 
спреме), положен стручни испит, лиценца за 
рад. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, фотокопија 
личне карте, уверење о држављанству, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи, оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису о Комору.

ОСТАЛО: рок за пријављивање на јавни оглас 
је 8 дана од објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање и на званичној веб страници Минис-
тарства здравља Републике Србије. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидат је дужан да прили-
ком заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о способности за рад. Пријаве 
са траженом документацијом слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс – 
не отварати”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 21.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1006, страна 22), за 
радно место виши физиотерапеут, пробни рад 
од 3 месеца, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 21.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1006, страна 23) за 
радно место медицински техничар, пробни 
рад од 3 месеца, 10 извршилаца, поништава 
се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време ради замене 
запослног на дужем одсуству, до 

31.12.2022., у Служби ЗЗ одраслог 
становништва са хитном медицинском 

помоћи, кућним лечењем и негом и 
поливалентном патронажом

Опис посла: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединца 
и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати 
здравствено стање становништва на свом 
подручју и осигурава податке за потребе 
здравствене статистике, утврђује ризике 
за здравље, предлаже и спроводи мере за 

њихово отклањање, спроводи здраствено 
– васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у 
заједници; организује и спроводи прописа-
не систематске, циљане и скрининг прегле-
де; учествује у посебним програмима (вак-
цинација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља прегледе и упућује на даљу дијагно-
стику и специјалистичке прегледе, одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и 
усклађује мишљење и предлоге за наста-
вак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, 
одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; прописује 
лекове и медицинска средства, као и меди-
цинско – техничка помагала; даје оцену о 
здравственом стању и упућује на оцену рад-
не способности, иде у кућне посете у окви-
ру теренског рада збрињава пацијенте на 
месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати 
пацијента у хитном санитетском транспорту 
до одговарајуће здравствене установе; води 
све прописане медицинске евиденције, све 
предузете мере бележи у картон осигураника 
или протокол, обавља и друге послове пред-
виђене Правилником.

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат је дужан да испуњава и следеће 
услове: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, одобрење за самосталан 
рад (лиценца или решење о упису у именик 
Лекарске коморе). Уз пријаву – молбу (оба-
везно навести број и датум огласа) кандидати 
прилажу неоверене копије следеће докумен-
тације: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; одобрење за самосталан 
рад (лиценца или решење о упису у именик 
коморе); потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном и e-mail адре-
сом (преко којих ће се вршити коресподен-
ција – заказивање интервјуа са кандидатима) 
и изјавом да није осуђиван. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на конкурс, а ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучиће директор. Кандидати који 
не дођу на интервју неће бити рангирани. 
Коначну одлуку о избору кандидата који ће 
бити примљени у радни однос доноси дирек-
тор. 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 Служба за правне, 
економско-финансијске и техничке послове 
ДЗ Велико Градиште. Приликом заснивања 
радног односа кандидат који се прима у рад-
ни однос дужан је да достави лекарско уве-
рење, доказ да није осуђиван (уверење издаје 
МУП) и документацију претходно наведену 
уз пријаву – молбу у оригиналу или овере-
не фотокопије. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” (интернет стра-
ници Националне службе за запошљавање) и 
Министарства здравља РС. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама на писар-
ници ДЗ Велико Градиште или путем поште на 
горе наведену адресу, уз напомену „Пријава 
на оглас”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. По завршеном кон-
курсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима. За ближе информације можете 

се обратити на телефон: 012/7160-700. Опис 
послова и услови за рад: утврђени правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
ДЗ Велико Градиште.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
140 00 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар 
у интервентним процедурама 

(ангио сала), у Одсеку за инвазивну 
радиолошко-кардиолошку дијагностику 

са пејсмејкер центром у Служби за 
унутрашње болести, на одређено време 

ради замене привремено одсутне 
запослене до повратка са трудничког, 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваље-
во, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове _____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Медицинска сестра – техничар 
на психијатријском одељењу у Служби 
за психијатрију, на одређено време до 
шест месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваље-
во, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове _____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Медицинска сестра – техничар 
на болничком одељењу у Служби 
пнеумофтизиологије, на одређено 

време до шест месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
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оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваље-
во, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове _____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Лабораторијски техничар
у дијагностици у Одељењу за клиничко-
биохемијску дијагностику, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 
запослене до повратка са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради  
неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа лабораторијског смера; 
положен стручни испит; лиценца или решење 
о упису у надлежну комору. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фоткопију важеће лиценце 
за рад или решење о упису у надлежну Комо-
ру; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 140 00 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове _____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

Виши физиотерапеут
у Служби за физикалну медицину и 
рехабилитацију, на одређено време 

ради замене привремено одсутне 
запослене до повратка са трудничког, 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на студија-
ма у трајању од три године, по пропису који 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну 
комору. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
важеће лиценце за рад или решена о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваље-
во, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове _____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Доктор медицине
у Служби за гинекологију и акушерство, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или 2) на основим сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни 
испит; лиценца или решење о упису у надлеж-
ну Комору. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваље-
во, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове _____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

140 00 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен 31.08.2022. у публикацији 
„Послови” поништава се за следећа радна 
места: 1) медицинска сестра техничар на пси-
хијатријском одељењу за потребе Службе за 
психијатрију на одређено време у трајању 
до шест месеци ради обезбеђења услова 
у погледу кадра за обављање здравствене 
делатности; и 2) медицинска сестра техничар 
на осталим болничким одељењима за потре-
бе Службе за педијатрију на одређено време 
у трајању до шест месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање здравс-
твене делатности. У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле, пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицинска 
средства, спроводи здравствену заштиту из 
области менталног здравља у смислу пре-

венције у оквиру прописаног скрининга, ране 
дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на 
виши ниво здравствене заштите, у поступку 
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, даје оцену 
радне способности и упућује на лекарску и 
инвалидску комисију, ради у комисијама и на 
посебним програмима, издаје стручно миш-
љење, лекарско уверење, на лични захтев и 
на службени захтев код одређених случајева 
болести и повреда, у стручном раду је само-
сталан и одговоран за координаторни рад у 
својој јединици, прати и предлаже измене 
у процедуралном раду у оквиру акредита-
цијских стандарда, обавља и друге послове из 
делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

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

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, пробни рад 3 
месеца

4 извршиоца

Опис послова: Одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност, чисти и пере подове, брише прашину са 
намештаја, износи смеће, пере лавабое, WC, 
брише прашину и повремено пере радијаторе, 
пере прозоре, ламперије, плочице, одржава 
хигијену ходника, атријума, залива цвеће, у 
амбулантама где нема домара чисти круг око 
амбуланте, у амбулантама где нема централ-
ног грејања чисти и ложи пећи, приликом кре-
чења и генералног чишћења све хигијеничар-
ке групно раде док се пункт не очисти, ради 
и остале послове из домена своје струке по 
налогу одговорне спремачице и начелника 
Техничке службе, којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
основно образовање. Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
основној школи, и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање: меди-
цинска школа, средње образовање –  лабо-
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раторијски смер. Радно искуство / додатна 
знања / испити: стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању 
лабораторијски техничар; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); поседовање возачке дозволе Б 
категорије (није услов за заснивање радног 
односа). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Техничар одржавања одеће
пробни рад 3 месеца

Опис послова: прање и пеглање веша и сит-
није крпљење веша, сортирање веша, разно-
шење чистог веша и прикупљање прљавог 
веша по ординацијама и по терену, ради и 
друге послове из домена своје струке по нало-
гу одговорне вешерке и начелника Техничке 
службе којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање: 
основно образовање. Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи и фотокопију држављанства. Достави-
ти неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, пробни рад 3 месеца

4 извршиоца

Опис послова: води потребну евиденцију о 
осигураницима, здравственом стању корис-
ника и популације, учествује у превентивним 
прегледима, скрининзима и здравствено-вас-
питном раду, врши примарну обраду ране / 
завој и по потреби компресивни завој и там-
понаду, ставља фиксациони завој и врши 
скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
инфузија, врши апликовање хуманог имуно-
глобулина и других лекова, инцизија, транс-
портну имобилизацију, обраду опекотина, 
испирање уха, превијање у стану болесника, 
даје вакцине у амбуланти и на терену, као 
и ињекције у сужби и стану болесника, пра-
ти болесника до болнице, по налогу лекара, 
врши требовање и набавку ампулираних леко-
ва и инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контроли-
ше хладни ланац лекова, ради са компјутери-
ма и видео терминалима, обавља послове на 
пријему пацијената, наплата партиципације у 
складу са прописима и слично, одговорна је за 
правилно вођење медицинске документације, 
фактурише здравствене услуге које пружа, 
одговорна је за потрошњу и залихе ампулира-
них лекова, вакцина и санитетског материја-
ла, учествује у изради извештаја, учествује 
у спровођењу плана здравствено-васпитног 
рада, ради у тиму, врши заказивање пације-
ната лично и телефоном, врши стерилизацију 
инструмената, обавља дезинфекцију радног 
простора у интервенцијама, превијалишту и 
ординацији, разврстава медицински отпад, 
обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, 
узима брис рана, ради и остале послове из 
свог делокруга по налогу одговорне сестре, 
за свој рад одговора одговорној медицинској 
сестри, непосредном руководиоцу и начелни-
ку службе.

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање: меди-
цинска школа: средње образовање, општи 
смер. Радно искуство / додатна знања / испи-

ти: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре – техничара; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: спроводи самостално тера-
пеутске процедуре из области физикалне 
медицине и рехабилитације (хидротерапија, 
електротерапија, кинезитерапија, парафи-
нотерапија, киротерапија), на основу нало-
га доктора медицине специјалисте за област 
физикалне медицине и рехабилитације и о 
томе води прописану медицинску документа-
цију; надзире и контролише рад физиотера-
пеута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи 
хигиjeнe просторија за физикалну терапију, 
oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; спрoвoди 
кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг 
извeштaвaњa; учи и мoтивише пaциjeнтa 
дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; прaти 
пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa 
прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeт-
кoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и пoдучaвa 
пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; 
врши процену обима покрета, мери обим и 
дужину екстремитета, врши остала антропо-
метријска мерења, врши процену држања, 
хода, физичких активности са аспекта 
могућности, издржљивости, координације, 
експоненцијалне струје, магнетотерапија, 
галванизација и електрофореза лекова, дија-
динамичне интерферентне струје, УЗ, сонофо-
реза, IR, UV зраци, вибрациона масажа, актив-
но потпомогнуте и пасивне вежбе у оквиру 
кинезитерапијског третмана, корективне веж-
бе деформитета кичменог стуба и стопала код 
деце, третман посттрауматских стања, трет-
ман централних и периферних неуролошких 
лезија, респираторне вежбе, јачање абдоми-
налне и паравертебалне мускулатуре, тера-
пија парафином, крио терапија, процењује 
равнотежу у свим положајима (квалитет, 
реакција равнотеже), врши процену стања и 
развоја моторике, користи специјалне тесто-
ве намењене посебним патолошким стањи-
ма, скупинама, итд., прави адекватан тера-
пијски програм, поштује контраиндикације 
и елементе дозирања, а у складу са општим 
физијатријским планом лечења, контролише 
стање пацијента и свој програм уз допуну и 
корекцију, учествује у тиму за оспособљавање 
пацијента и за оцену радне способности, води 
стручну документацију о пацијенту, обавља 
административне послове у свом домену 
рада,фактурише здравствене услуге које пру-
жа, обавља и друге послове из домена своје 
струке по налогу непосредног руководиоца, за 
свој рад одговоран је одговорном физиотера-
пеуту, непосредном руководиоцу и начелнику 
службе.

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање – 
високо образовање медицинске струке; на 
основним студијама првог степена (струковне 
/ академске) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, физиотерапеутски смер; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образо-

вање до 10. септембра 2005. године, физио-
терапеутски смер. Радно искуство / додатна 
знања / испити: стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању 
вишег, односно струковног физиотерапеута 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеном школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. Доставити нео-
верене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти за здравствену заштиту 

деце, пробни рад 3 месеца

Опис послова: бави се здравствено-васпит-
ним радом из домена своје области, припрема 
и учествује у обављању превентивних пре-
гледа, обрада рана, фиксациони завој, ски-
дање конаца и копчи, фракционарно давање 
серума и других лекова, обрада опекотина, 
давање интравенских ињекција, давање ИМ 
и СЦ ињекција у служби и стану болесника, 
давање вакцине и превијање у служби и у 
стану болесника, узимање бриса из носа и 
грла, одговорна је за правилно вођење меди-
цинске документације, евиденција корисника, 
дневне рекапитулације медицинског рада, 
месечни преглед медицинског рада, прија-
ва заразних обољења, пријава хроничних 
обољења, врши требовање и набавку ампу-
лираних лекова и инструмената. Контролише 
рок трајања лекова и санитетског материја-
ла и контролише хладни ланац лекова, одго-
ворна је за потрошњу и залихе ампулираних 
лекова и санитетског материјала, обавља 
дезинфекцију радног простора у интервен-
цијама, превијалишту и ординацији, припре-
ма материјале и инструменте за рад, вођење 
електронских картона, фактурисање услуга и 
утрошак материјала, ради и остале послове 
из области своје струке по налогу одговорне 
сестре, за свој рад одговорна је одговорној 
медицинској сестри, непосредном руковдиоцу 
и начелнику службе.

УСЛОВИ: средње образовање, педијатријски 
смер. Радно искуство / додатна знања / испи-
ти: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре / техничара; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Дефектолог
у саветовалишту за младе,  

пробни рад 3 месеца

Опис послова: ради на превенцији и дијагно-
стиковању психоматских способности школ-
ске деце и младих у оквиру своје струке, 
примењује специфичне методе третмана у 
процесу хабилитације и рехабилитације осо-
ба са различитим типовима поремећаја вида, 
слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи 
и поремећаја у понашању, ради на терапији 
– рехабилитацији деце и младих са различи-
тим развојним поремећајима, ради индиви-
дуални и групни здравствено-васпитни рад, 
ради процену психомоторног развоја деце и 
младих, индивидуалну и групну терапију, ради 
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на професионалној оријентацији и оспособља-
вању болесне и здраве деце и младих и даје 
предлог за упис у школе, ради у комисијама, 
сарађује са школама, центрима за социјал-
ни рад и другим организацијама, фактурише 
здравствене услуге које пружа, ради и дру-
ге послове из домена своје струке по налогу 
непосредног руководиоца и начелника Служ-
бе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање, дефектолошки факултет и 
други сродни факултети одговарајућег сме-
ра, високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Радно 
искуство / додатна знања / испити: стручни 
испит у складу са законом, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету 
и фотокопију држављанства. Доставити нео-
верене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

Виша медицинска сестра – техничар 
у амбуланти, пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге 
здравствене неге и подршке пацијентима, 
у складу са праксом и стандардима савре-
мене здравствене неге, о чему води пропи-
сану медицинску документацију, спроводи 
план здравствено-васпитног рада вишег и 
средњег медицинског кадра, сачињава план 
стручног усавршавања медицинских сеста-
ра у служби, прати медицинска достигнућа 
и предлаже нове методе рада у здравственој 
нези, израђује месечне, тромесечне, шесто-
месечне и годишње извештаје за све лекаре 
(превентива и куратива) и завршни годишњи 
извештај, ради све послове описане код меди-
цинске сестре – техничара са средњом спре-
мом, стара се о правилном чувању, утрошку 
и роковима важности лекова, одговорна је за 
потрошњу и залихе ампулираних лекова, вак-
цина и санитетског материјала, врши обуку 
приправника и млађих техничара, фактури-
ше пружене здравствене услуге, ради и оста-
ле медицинске и административне послове 
из домена своје струке по налогу одговорне 
сестре, за свој рад одговара одговорној меди-
цинској сестри, непосредном руководиоцу и 
начелнику службе.

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање – 
високо образовање медицинске струке, 
општи смер, на основним студијама првог 
степена (струковне / академске) по пропи-
су који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Радно искуство / додатна знања / испити: 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању више, односно 
струковне медицинске сестре, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце и 
фотокопију држављанства. Доставити неове-
рене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

Доктор медицине изабрани лекар
за здравствену заштиту школске деце, 

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здрав-
ствену установу према медицинским инди-
кацијама, односно код лекара специјалисте 
и усклађује мишљења и предлоге за наста-
вак лечења пацијента, прописује лекове и 
медицинска средства, спроводи здравствену 
заштиту из области менталног здравља, у 
поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво, на основу миш-
љења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента 
на терцијарни ниво, води потпуну медицинску 
документацију о здравственом стању пацијен-
та, фактурише здравствене услуге које пру-
жа, пружа хитну и неодложну медицинску 
помоћ, упућује болесника на специјалистич-
ко лечење и рехабилитацију, самостално и са 
тимом одређује мере здравствено-васпитног 
рада, у стручном раду је самосталан и одго-
воран за координаторни рад у својој једини-
ци, врши обраду површних рана, обраду ране 
са ушивањем, обраду опекотина, вађење 
страног тела из коже и поткожног ткива, 
све наведене здравствене прегледе и услу-
ге пружа школској деци, евидентира заразне 
болести и хронична масовна обољења која 
подлежу обавезном пријављивању, обавља 
и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца и начелника службе којима је одго-
воран за свој рад.

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање – 
високо образовање, медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Радно 
искуство / додатна знања / испити: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима.

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

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

Одељење гастроентерохепатологије

Медицинска сестра – техничар
у хемодијализи, на одређено време  

по основу замене, до повратка радника 
са боловања, Дијализа

Медицинска сестра – техничар
у интензивној нези нивоа 3,  

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

Служба кардиохирургије

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

време по основу замене, до повратка 
радника са боловања, Одељење 
педијатријске интензивне неге  

и терапије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

Кувар
на одређено време до 2 месеца,  

Одсек за припремање хране

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме; 
1 година радног искуства на одговарајућим 
пословима.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту – за радно место медицинска сестра; 
фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца 
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 иску-
ство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни 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 наз-
наком радног места за које се конкурише”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Конобар
за рад у орг. делу „Селтерс” Младеновац

УСЛОВИ: средње образовање; минимум 18 
месеци радног искуства на пословима коно-
бара.

Администратор информационих 
технологија

на одређено време до 3 месеца због 
повећаног обима посла

Пословни центри НСЗ
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УСЛОВИ: образовање на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама у трајању 
до три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном и имејл адресом, неоверене фотоко-
пије: дипломе / потврде / уверења о стеченом 
образовању. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на наведену адресу Института, правна 
служба, са назнаком „пријава за конкурс”, са 
навођењем радног места за које се конкурише. 
Благовремене пријаве су оне које су доставље-
не установи до 14.10.2022. године, у складу са 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС” „Службени гласник РС”, бр. 
18/2016, 95/2018 – Аутентично тумачење).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 17.08.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за радно место 
дипломирани економиста за финансијско-ра-
чуноводствене послове за потребе Службе за 
правне и економско-финансијске послове са 
пробним радом у трајању од 3 месеца.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Возач хитне помоћи и санитетског 
превоза

на одређено време од 6 месеци,  
због повећаног обима посла,  

у Служби хитне медицинске помоћи  
и санитетског превоза

3 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: стручна спрема / обра-
зовање: средње образовање; возачка дозво-
ла Б категорије. Кандидати који се пријављују 
на оглас достављају: пријаву на оглас у којој 
наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; фотокопија возачке доз-
воле; фотокопију личне карте; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, а ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведени документ у 
остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на горе наведену 
адресу. Опис послова: Утврђен Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Дому здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Одсеку за палијативно лечење, 
у Служби за продужено лечење и негу, 

на одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

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

2. Доктор медицине
за рад у Служби за неурологију, на 
одређено време на 6 месеци због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

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

3. Медицинска сестра – техничар
у хемодијализи, за рад на Одељењу 

нефрологије са хемодијализом у Служби 
за интерну медицину, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на боловању

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

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

јединицама које обављају 
психијатријску делатност, 

које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем 

и задржавање пацијената без 
пристанка, за рад у амбуланти за 

пријем и збрињавање пацијената са 
опсервацијом службе за психијатрију, 
у Служби за психијатрију, 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 наведе-
ном звању. 

5. Гинеколошко-акушерска сестра 
бабица у породилишту

за рад у Одељењу акушерства Службе 
за гинекологију и акушерство са 

неонатологијом, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене на боловању

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

6. Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, 
за рад у Првом одељењу – хируршка 

инфекција и колоректална хирургија,  
у Служби за хирургију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног  

обима посла
2 извршиоца

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

7. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
за рад у Одељењу за правне кадровске 
и опште послове, у Служби за правне 
и економско финансијске послове при 

Заједничким немедицинским пословима, 
на одређено време на 5 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Знање рада на 
рачунару. 

Кандидати за радна места од 1 до 6 под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко прези-
ме); оверену фотокопију Лиценце издате од 
надлежног органа. 

Кандидати за радно место 7 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе; 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). 

ОСТАЛО: 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. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. 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 адре-
су. Опис послова: према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Специјалиста педијатрије
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VII/2 степен струч-
не спреме, специјалиста педијатрије, поло-
жен стручни испит, положен специјалистички 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; оверен препис или фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду издату 
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од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци након положе-
ног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Кон-
такт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Електричар
за рад у Служби за техничке послове,  

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: Стручна спрема 
/ образовање: средње образовање / израда 
инсталације слабе и јаке струје на различи-
тим пословним објектима. Додатна знања 
/ испити / радно искуство: III или IV степен 
стручне спреме електро струке. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој школи; биографију са адресом и 
контакт телефон. Изабрани кандидат је оба-
везан 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: Општа болница Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, 
са назнаком: „Пријава на оглас”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Кон-
такт телефон: 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Доктор стоматологије
у Служби стоматолошке здраствене 

заштите, дечија превентивна 
стоматологија, на одређено време

УСЛОВИ: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији радних места у Дому 
здравља Нови Пазар бр. 298/2021: стечено 
високо образовање – на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, положен стручни 
испит, поседовање лиценце или решења о 
упису у комору, пожељно радно искуство на 
пословима доктора стоматологије. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
радном и личном биографијом (радно иску-
ство), контакт телефон; оверену фотокопију 
дипломе, очитану личну карту, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Ови 
подаци се не могу користити у друге свр-
хе, њих обрађује Кадровска служба Дома 
здравља. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове који се заснивају не старије од 6 

месеци; уверење суда да се против кандидата 
не води судски поступак, не старије од 6 месе-
ци; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи, не старије од 6 
месеци. Доказ о потпуној имунизацији против 
хепатитиса Б, обавезна имунизација против 
хепатитиса Б при заснивању радног односа 
(чл. 18. Правилника о имунизацији и начину 
заштите лековима). Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве на конкурс достави-
ти писарници ДЗ Нови Пазар, адреса Генера-
ла Живковића 1, са назнаком „За јавни оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт: 020/311-765.

Здравство и социјална заштита

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
24435 Мол, ЈНА 105

тел. 024/862-157

Доктор медицине
на одређено време од 24 месеца

Опис посла: организује и спроводи здрав-
ствену заштиту корисника; врши здравствени 
преглед корисника и контролу спровођења 
терапије; ординира терапију и врши препис 
лекова на основу налога лекара других спе-
цијалности путем рецепата; обавља системат-
ске прегледе корисника; учествује у пријему 
корисника и обавља систематске прегледе 
новопримљених корисника; води потребну 
медицинску документацију; обавештава 
службу социјалног рада о промени стања код 
корисника; сарађује са свим радним јединица-
ма и службама, као и са лекарима специјалис-
тима по питању статуса и третмана корисника 
из области свог рада; предузима мере превен-
ције, спроводи дијагностичке поступке корис-
ника и предузима све потребне мере за њихо-
во лечење и излечење; стара се о обезбеђењу 
медицинско-техничких помагала у складу са 
важећим прописима; обрађује документацију 
за бањско – климатско лечење, друге здрав-
стне интервенције, туђу негу и помоћ, учест-
вује у поступку остваривања права корисника 
на смештају на пензију организијући учешће 
односно сарадњу лекара специјалиста, психо-
лога и других; сарађује са главном медицин-
ском сестром у праћењу здравственог стања 
корисника, организује и учествује у едукацији 
корисника и запослених; сарађује са специја-
листима болница и рахабилитационих цента-
ра у циљу квалитетнијег лечења и опоравка 
наших корисника; контактира са сродницима, 
старатељима или другим лицима од значаја 
за остваривање права на здравствену зашти-
ту корисника на смештају; учествује у раду 
дневних тимова, стручног тима, одбора и 
комисија установе, која су образована у циљу 
реализације делатности установе; учествује 
у изради годишњег плана, периодичних и 
годишњих извештаја рада службе; учествује 
у састављању пројеката с којима устано-
ва аплицира на конкурсима који се финаси-
рају са разног нивоа власти, других правних 
субјеката или европских фондова; учествује у 
решавању писмене и усмене жалбе корисника 
упућене на рад службе; врши и друге сродне 
послове за које је стручно оспособљен; редов-
но користи лична заштитна средства при раду 
и придржава се прописаних мера безбедности 
и здравља на раду; за свој рад одговоран је 
директору установе.

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа 
су општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење даље: Закон) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији радних места 
Дома за старе и пензионере, Мол број 120/4-
110/2018-01 од 19.11.2018. године. Стручна 
спрема / образовање: високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама из 
области медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама из 
области медицине, у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Додатна знања / Испити / радно иску-
ство знање рада на рачунару; стручни испит; 
лиценца у складу са прописима којима се 
уређује област послова здравствених радни-
ка; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. 

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас се подносе у нео-
вереној фотокопији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; уверење о положеном стручном испиту; 
одобрење за самосталан рад (лиценца или 
решење о упису у именик коморе медицинских 
сестара); извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); статус 
о ММР вакцини и хепатитис Б; потпуну личну 
и радну биографију са адресом, контакт теле-
фоном, e-mail адресом. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности не старије од 6 месеци за послове 
за које се заснива радни однос, као и оверене 
фотокопије докумената које су биле потребне 
приликом пријављивања на конкурс. 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 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује правни одсек Дома за старе 
и пензионере, Мол. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту 
Националној служби за запошљавање (www.
nsz.gov.rs). Одлука о избору кандидата ће бити 
донета у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Канди-
дат који буде изабран у обавези је да доста-
ви оверене фотокопије тражених докумената 
и лекарско уверење, у року од 3 дана од дана 
достављања одлуке о избору, а најкасније на 
дан закључивања уговора о раду. Приложена 
документација уз пријаву враћа се кандидати-
ма. Резултати огласа ће бити објављени на wеб 
страници Дома за старе и пензионере, Мол. 
Дом за старе и пензионере Мол, задржава пра-
во да у току трајања или након истека рока за 
подношење пријава на расписани оглас, исти 
стави ван снаге. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом за старе и пензио-
нере Мол, 24435 Мол, ЈНА број 105 са назнаком 
„Пријава на оглас.” Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1008 | 05.10.2022.34

Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

РАСПИСУЈЕ 
ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну формацијских места 
у Војнограђевинском центру 

„Београд” Управе за инфраструктуру 
Сектора за материјалне ресурсе 

Министарства одбране Републике 
Србије пријемом лица из грађанства 

у својству војних службеника у 
радни однос на неодређено време

У Војнограђевинском центру „Београд”

1) Референт, ВСС
1 извршилац

2) Референт, ВСС
1 извршилац

3) Референт, ВСС
1 извршилац

4) Референт, ВСС
1 извршилац

5) Референт, ВСС
1 извршилац

6) Референт, ВСС
1 извршилац

7) Референт, ВСС
1 извршилац

8) Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

9) Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

10) Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

Место рада:
Београд (за радна места на редном броју: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10),
Ниш (за радно место на редном броју: 7).

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

Посебни услови конкурса: поседовање 
сертификата по ECDL стандарду; 
– за радно место под редним бројем 1: 
може конкурисати лице које има завршен 

одговарајући грађевински факултет, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање 
дипломирани грађевински инжењер, смер/
модул: конструктивни, најмање три године 
радног искуства у струци; лиценцу одговорног 
извођача радова или одговорног пројектанта 
у складу са Законом о планирању и изградњи; 
положен стручни испит; 
– за радно место под редним бројем 2: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући електротехнички факултет на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСП бодова или на основним сту-
дијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, 
звање дипломирани инжењер електротехни-
ке, смер/модул: електроенергетски системи; 
најмање три године радног искуства у стру-
ци; лиценцу одговорног извођача радова или 
одговорног пројектанта у складу са Законом 
о планирању и изградњи; положен стручни 
испит;
– за радно место под редним бројем 3: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући електротехнички факултет на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСП бодова или на основним 
студијама којим је стекао VII-1 стручне спре-
ме, звање дипломирани инжењер електротех-
нике, смер/модули: електроника или аудио и 
видео комуникација; најмање три године рад-
ног искуства у струци; лиценцу одговорног 
извођача радова или одговорног пројектанта 
у складу са Законом о планирању и изградњи; 
положен стручни испит;
– за радно место под редним бројем 4: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући електротехнички факултет на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање 
дипломирани инжењер електротехнике, смер/
модул: електроенергетски системи; најмање 
три године радног искуства у струци; лиценцу 
одговорног извођача радова или одговорног 
пројектанта у складу са Законом о планирању 
и изградњи; положен стручни испит;
– за радно место под редним бројем 5: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући машински факултет, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање 
дипломирани машински инжењер, смер/
модул: термотехника, најмање три године 
радног искуства у струци; лиценцу одговорног 
извођача радова или одговорног пројектанта 
у складу са Законом о планирању и изградњи; 
положен стручни испит;
– за радно место под редним бројем 6: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући грађевински факултет, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање 
дипломирани грађевински инжењер, смер/
модул: хидротехника, најмање три године 
радног искуства у струци; лиценцу одговорног 
извођача радова или одговорног пројектанта 
у складу са Законом о планирању и изградњи; 
положен стручни испит;
– за радно место под редним бројем 7: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући грађевински факултет, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање 
дипломирани грађевински инжењер, смер/
модул: конструктивни, најмање три године 

радног искуства у струци; лиценцу одговорног 
извођача радова или одговорног пројектанта 
у складу са Законом о планирању и изградњи; 
положен стручни испит;
– за радно место под редним бројем 8: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући правни факултет, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII-1 стручне спреме, звање дипло-
мирани правник, најмање две године искуства 
на пословима јавних набавки; положен струч-
ни испит, односно стечен сертификат за служ-
беника за јавне набавке;
– за радно место под редним бројем 9: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући електротехнички факултет на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСП бодова или на основним сту-
дијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, 
звање дипломирани инжењер електротехни-
ке, смер/модул: електроенергетски системи; 
најмање две године искуства на пословима 
јавних набавки; најмање три године радног 
искуства у струци; положен стручни испит, 
односно стечен сертификат за службеника за 
јавне набавке;
– за радно место под редним бројем 10: 
може конкурисати лице које има завршен 
одговарајући електротехнички факултет на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСП бодова или на основним 
студијама којим је стекао VII-1 стручне спре-
ме, звање дипломирани инжењер електротех-
нике, смер/модули: електроника или аудио 
и ведео комуникације; најмање две године 
искуства на пословима јавних набавки; нај-
мање три године радног искуства у струци; 
положен стручни испит, односно стечен сер-
тификат за службеника за јавне набавке.
Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војсци 
Србије, при избору за пријем у службу у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије додат-
но се вреднује чињеница да је кандидат супруж-
ник, односно члан породице погинулог профе-
сионалног припадника Војске Србије, погинулог 
или умрлог од последица повреда задобијених 
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог 
борца, супружник професионалног припадни-
ка Војске Србије премештеног из једног у друго 
место службовања и супружник односно члан 
породице професионалног војног лица.

Пробни рад, у трајању од шест месеци, обаве-
зан је за све кандидате који први пут засни-
вају радни однос у државном органу. Пробни 
рад прати непосредно претпостављени старе-
шина, који надлежном руководиоцу даје писа-
но мишљење о томе да ли је лице задовољи-
ло на пробном раду. Лицу које не задовољи 
на пробном раду отказује се радни однос без 
његове писане сагласности и без права на 
новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Начин конкурисања: Кандидати који испу- 
њавају опште и посебне услове конкурса под-
носе пријаву (молбу) Војнограђевинком цен-
тру „Београд”, уз коју прилажу следећу доку-
ментацију: 
– CV или кратку биографију,
– извод из матичне књиге рођених (ако није 
нови образац, не старији од шест месеци),
– уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци),
– оригинал или оверену фотокопију дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено звање;
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– уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној дуж-
ности (не старије од шест месеци),
– уверење надлежног органа Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није кри-
вично осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање 6 (шест) месеци (не старије од шест 
месеци),
– оригинал или оверену фотокопију уверња о 
положеном стручном испиту (за радна места 
под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7),

– оригинал или оверена фотокопија лиценце 
одговорног извођача радова или одговорног 
пројектанта, у складу са Законом о плани-
рању и изградњи (за радна места под редним 
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7),
– оригинал или оверену фотокопију уверња 
о положеном стручном испиту, односно сте-
ченом сертификату за службеника за јавне 
набавке (за радна места под редним бројем 
8, 9 и 10),

– уверење државног органа у којем је кан-
дидат био на служби да му радни однос није 
престајао због повреде дужности из радног 
односа (само за лица која су била запослена у 
државном oргану),
– доказ о траженом радном искуству,
– оверену фотокопију сертификата или потвр-
де о познавању рада на рачунару по ECDL 
стандарду,
– писани доказ уколико кандидати испуњавају 
услов из члана 125 Закона о Војсци Србије,
– попуњену изјаву уколико се кандидат опре-
дељује за могућност да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција.

Поред лица из грађанства, на конкурс се могу 
пријавити и лица која се налазе на служби у 
Министарству одбране или Војсци Србије.

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

Трошкове превоза настале због доласка и 
учествовања на активностима у селекцији 
сносе сами кандидати.

Уверења која се прилажу уз пријаву, ако нису 
трајног карактера, не могу бити старија од 6 
(шест) месеци.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији коју је оверио јавни бележник, 
основни судови, судскe јединицe, пријемнe 
канцеларијe основних судова односно 
општинских управа као поверени посао.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник PC” бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама.

Уколико се кандидат определи да орган при-
бави податке о којима се води службена еви-

денција, неопходно је да попуни изјаву и пот-
писану изјаву доставити уз напред наведене 
доказе.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење из МУП-а да лице није осуђива-
но на казну затвора у трајању од најмање 6 
месеци; уверење надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности; уверење државног органа у којем 
је кандидат био на служби да му радни однос 
у државном органу није престао због повреде 
дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу, у 
којима наводе уз коју од пријава су приложи-
ли тражене доказе.

Конкурсна документација неће се враћати 
кандидатима.

Изборни поступак: Изборни поступак ће 
се спровести само међу кандидатима који 
испуњавају услове за рад на формацијском 
месту које се попуњава.

У изборном поступку биће реализоване актив-
ности и примењени критеријуми прописани 
Одлуком о критеријумима за пријем цивилних 
лица на службу у Војсци Србије јавним кон-
курсом и без јавног конкурса („Службени вој-
ни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).

Критеријуми за формирање листе кандидата 
састојаће се од следећих елемената актив-
ности у изборном поступку: просек оцена 
са нивоа школовања предвиђеног за фор-
мацијско место које се попуњава (40% од 
укупног броја бодова), психолошка процена 
кандидата (30% од укупног броја бодова), 
разговор са кандидатом (30% од укупног 
броја бодова), медицинско-здравствена про-
цена и безбедносна провера.

Место, дан и време спровођења актив-
ности изборног поступка: Кандидати чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне, уз које су приложени сви докази и 
који испуњавају све услове за запослење биће 
позвани да приступе психолошкој процени у 
надлежним центрима или установама Минис-
тарства одбране. Кандидати који задовоље 
критеријуме психолошке процене, биће позва-
ни на разговор са конкурсном комисијом.

Након разговора, у изборном поступку за три 
прворангирана кандидата, по сваком радном 
месту, уз њихову писану сагласност, биће 
извршена и безбедносна провера која је ели-
минационог карактера. Кандидати који уђу у 
најужи избор, пре пријема у радни однос, дос-
тавиће лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности.

Обавештавање и позивање кандидата о свакој 
активности у изборном поступку вршиће кон-
курсна комисија писаним путем (на кућну или 
е-mаil адресу) и исто не може бити краће од 
осам дана пре реализације активности.

Кандидат који се не одазове позиву или не 
оправда изостанак, као и кандидат који не 
задовољи минималне критеријуме за избор у 
некој активности, не позива се да учествује у 
даљем изборном поступку.

Одлуку о пријему донеће министар одбране 
или лице које он овласти и са њеним садр-
жајем биће упознати сви кандидати који су 
учествовали у изборном поступку.

Лица која су задужена за давање обаве- 
штења о јавном конкурсу: Татјана Томић, 
телефон 011/3201-869.

Начин подношења пријаве: Пријаве на 
конкурс, са приложеним доказима о испуња-
вању услова, доставити непосредно или 
поштом препоручено на адресу: ВОЈНОГРАЂЕ-
ВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”, Немањина број 
15, Београд, са назнаком „За јавни конкурс ”.

У пријави за конкурс обавезно се наводе 
основни лични подаци, адреса на коју се кан-
дидату достављају обавештења (кућна и имејл 
адреса), контакт телефон, назив радног мес-
та на које се кандидат пријављује (обавезно 
навести редни број радног места), досадашње 
радно и стручно искуство кандидата, подаци 
о посебним знањима и вештинама и доказ у 
смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.

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

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

ДУНАВ АД ГРОЦКА
Гроцка, Булевар револуције 15

тел. 011/8501-052 лок. 117
e-mail: m.milev@dunavgrocka.rs

Руковалац машином за производњу 
синтетичких влакана

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА „ЈТД”
18421 Доња Топоница

Фасадер
2 извршиоца

Молер кнауфер
2 извршиоца

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стру-
чне спреме. Заинтересовани кандидати се 
јављају на контакт телефон: 069/1662-594.

„ПРОФЕСИОНАЛ” ДОО
21000 Нови Сад 

тел. 021/6466-651

Руковалац пумпе за бетон
2 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном 
стручне спреме; потребно радно искуство. 
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Јављање кандидата на телофон: 021/6466-651 
или 063/652-341. Рок за пријаву 26.10.2022. 
године.

Возач теретног возила за превоз 
бетона

3 извршиоца

УСЛОВИ: Возачка дозвола Ц категорије; лице 
са завршеним III степеном стручне спреме; 
потребно радно искуство. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 021/6466-651 или 
063/503-813. Рок за пријаву 26.10.2022. године.

ИТС БАЛКАН ДОО КОВИН
Ковин блок 116/55

Заваривач МИГ / МАГ ЦО2 поступком
заваривање челичних конструкција

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимално завршено основно 
образовање, или било која техничка школа, 
пожељна возачка дозвола Б категорије, рад-
но искуство није обавезно. Пријаве за посао 
и разговор договорити радним данима до 
15 часова телефоном на: 066/9060-337 или 
013/745-733, особе за контакт су: Боривој 
Ширић и Вера Мраовић. Конкурс је отворен 
до 31.03.2023.

Култура и информисање

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
„ВУК КАРАЏИЋ”

26360 Пландиште, Војводе Путника 58

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидати осим општих услова про-
писани Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), треба да испуњавају и 
следеће услове: да имају високу стручну спре-
му, VII степен и пет година радног искуства у 
култури; да нису осуђивани за кривично дело 
против привреде. Кандидат за директора, је 
дужан да предложи програм рада и развоја 
КОЦ-а као саставни део конкурсне документа-
ције. Пријава на конкурс садржи: име и прези-
ме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с кратким 
описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс. Докази 
који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; доказ о општој здравстве-
ној способности (лекарско уверење); доказ о 
стручној спреми; исправа којом се доказује 
радно искуство; потврда о радном искуству; 
доказ да лице није осуђивано за кривично 
дело против привреде. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријава са доказима о испуњености услова 
подноси се у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. 
Рок почиње да тече наредног дана објављи-
вања огласа у „Послови” НСЗ. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу је 
Богданка Петровић, тел. 063/391-640, 013/862-
318. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази 
комисија ће одбацити закључком против кога 
није допуштена посебна жалба.

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.
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БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”

Београд, Омладинско шеталиште 10

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

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

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат под условима про-
писаним из члана 139, 141 став 8 и 9 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања Уз пријаву кандидат треба да приложи 
следећа документа: оверени препис дипло-
ме о стручној спреми (четврти или виши 
степен стручне спреме), уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; уверење о увод-
ној обуци за педагошког асистента у складу 

са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту; потврду о познавању 
ромског језика. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата врши се предходна психолошка про-
цена кандидата за рад са децом и ученици-
ма коју обавља надлежна служба за послове 
запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 
дана од објављивања конкурса у „Пословима”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време ради замене 
запослене преко 60 дана (за време 
трајања мандата директора школе)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и да испуњава 
посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, уверење о држављанству 
Републике Србије. извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван, 
у складу са одредбом члана 139 став 1) тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена копија), 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет старнице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, краћу биогра-
фију. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Одабраним кандидатима се врши психо-
лошка процена способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве на конкурс са 
потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања на адре-
су школе. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Коми-
сија доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. 

ОШ „20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 138

тел. 011/6156-059

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је 
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да у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће обра-
зовање, има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о познавању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
Докази о испуњености услова саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор 
посебним решењем. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности издато од стране 
МУП-а Србије (не старије од 6 месеци), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад уколико образовање 
није стечено на српском језику, краћу био-
графију. Кандидати који испуњавају услове 
конкурса биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом на наве-
дену адресу.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
11000 Београд 

Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/2647-742

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку 
на период до 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 

предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност 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 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање српског језик и јези-
ка на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњени пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, са 
одштампаним пријавним формуларом; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (осим за приправнике и дру-
га лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); доказ о 
знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата 
доноси конкурсна комисија након обављеног 
разговор са кандидатима који испољавају 
прописане услове и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве треба послати на наведену адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона 
011/2647-742.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Ђушина 7

Асистент за ужу научну област 
Историјска геологија

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8,00 или канди-
дат који има академски назив магистра наука 
коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. Наведени услови утврђени су одред-
бама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом 
образовању. Доставити пријаве са прило-
зима (биографија, списак стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, 
уверење о уписаним докторским академским 
студијама или доказ о прихваћеној теми док-
торске дисертације за кандидате магистре, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Историјска геологија

на одређено време од једне године  
(са могућношћу продужења уговора за 

још једну годину у току трајања студија, 
а најдуже до краја школске године у 

којој се студије завршавају)

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на 
студијама првог степена бира се студент 
мастер академских или специјалистичких 
академских студија, који је студије првог сте-
пена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8,00. Наведени услови утврђени су 
одредбама члана 83 став 1 Закона о високом 
образовању. Доставити пријаве са прилозима 
(биографија, списак стручних радова, дипло-
ма о одговарајућој стручној спреми, уверење 
о уписаним мастер академским студијама, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству).

Асистент за ужу научну област 
Енглески језик

УСЛОВИ: у звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8,00 или кандидат 
који има академски назив магистра наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. 
Наведени услови утврђени су одредбама чл. 
84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању. 
Доставити пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о уписаним 
докторским академским студијама или доказ 
о прихваћеној теми докторске дисертације за 
кандидате магистре, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству).

ОСТАЛО: пријаве са прилозима се достављају 
на адресу Ђушина 7, 11000 Београд Рудар-
ско-геолошки факултет, соба 107 у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд 
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Васпитач
на одређено време до повратка  
одсутног радника преко 60 дана

5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
више образовање.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време до повратка  
одсутног радника преко 60 дана

5 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струкодне студије), на којима је 
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оспособљено за рад са децом јасленог узрас-
та или средње образовање медицинска сестра 
васпитач.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају Установи искључиво путем поште на 
наведену адресу са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује. Језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад: српски. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилни-
ком о организацији и систематизацији рад-
них места. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају доказ о стручној спреми, уверење 
о држављанству, доказ да нису осуђивани 
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 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родосквнуће, за кривич-
на 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 дискриминатор-
но понашање (податке из казнене евиденције 
издаје МУП), дозволу за рад (лиценца). Уко-
лико кандидат нема дозволу за рад (лиценцу) 
послодавац ће одредити рок, у складу са зако-
ном, за полагање испита за лиценцу. Доказ 
да лице није осуђивано не може бити старији 
од 6 месеци. Фотокопије морају бити овере-
не. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАРКИЋ”

11550 Лазаревац, Пере Ерјавеца 20
тел. 064/4063-470

e-mail: vrticparkic@gmail.com

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запоселног преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Зако-
на о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да имају одго-
варајуће образовање. Кандидат мора да има 
одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
VI или VII степен стручне спреме – смер вас-
питач, да има психичку, и визичку и здрав-
ствену спсособност за рад са децом, 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 се оставарује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар који се преузи-
ма са сајта Министарства просвете, неуке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”, лично или поштом на горе наведену 
адресу. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем од стране директора 
установе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„HAPPY HOUSE”

11550 Лазаревац, Кнеза Станоја 45
тел. 064/4063-470

e-mail: happyhouse.lazarevac@gmail.com

Васпитач
на одређено време

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да имају одговарајуће 
образовање. Кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање из чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, VI или 
VII степен стручне спреме смер васпитач; да 
има одговарајуће образовање на основу Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, IV или VI степен стручне спреме – смер 
васпитач јасленог узраста; да има психичку, 
и визичку и здравствену спсособност за рад 
са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се оставарује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се преузима са сајта 
Министарства просвете, неуке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”, лично или 
поштом на горе наведену адресу. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована 
решењем од стране директора установе.

ОШ „МАРИЈА БУРСАЋ”
11050 Београд, Милана Ракића 81

Наставник у продуженом боравку
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат поред општих усло-
ва 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 услове за пријем у рад-
ни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
као и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22 и 2/22) и то: 1. да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, 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; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља следећу документацију 
установи: оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (не старија 
од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља пре закљу-
чења уговора о раду кандидат који заснује 
радни однос по конкурсу; уверење о неос-
уђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тач. 3 Закона о основам система образовања 
и васпитања, кандидат прибавља у надлеж-
ној полицијској управи МУП-а, не старије од 
6 месеци, у оригиналу или овереној копији; 
уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику. Конкурс спроводи комисија коју име-
нује директор у складу са законом. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове кон-
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курса и буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из претходног 
става и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор доноси решење о избору кандида-
та по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да при-
ложи доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) пре закљу-
чења уговора о раду. Тражена документа дос-
тављају се у оригиналу или овереној копији, 
лично или послати у затвореној коверти на 
горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за информа-
ције: 064/6477-188 (секретар школе).

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 129/2021) и 
то: да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника средње економске школе за под-
ручје рада економија, право и администра-
ција, трговина, угоститељство и туризам, за 
педагога и психолога; да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит 
за директора установе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање 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. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства, 
просвете, науке и технолошког развоја и 
уз ту пријаву подноси: радну биографију, 
ЦВ; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, не 
старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (доз-
вола за рад) – не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс; ове-
рену фотокопију доказа о положеном испи-
ту за директора установе – не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс; потврду да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, оригинал не 
старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс; уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница нити донето 
решење о одређивању притвора, оригинал 
не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс; уверење из казнене еви-
денције надлежног МУП-а Републике Србије, 
у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
оригинал не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс; уверење 
о држављанству Републике Србије, ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) – уколико га је било 
у току рада кандидата, оригинал или ове-
рена фотокопија не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс; доказ 
о резултату стручно – педагошког надзора и 
оцену спољасњег вредновања, уколико се на 
конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора, оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс; 
доказ да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Сва 
потребна документација се подноси у ориги-
налу или овереним фотокопијама не старијим 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс. Пријаве са потребном документа-
цијом се подносе препорученом пошиљком 
или лично на адресу школе, у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава по конкурсу за 
избор директора”. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на телефон бр. 
011/8251-120.

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА 
ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

11000 Београд 
Панте Срећковића 2

Наставник у звању предавача 
из поља уметности за област 

Примењене уметности и дизајн, ужа 
област Графички дизајн

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о висо-
ком образовању, кандидати у прилогу пријаве 
на конкурс достављају: биографију, оверене 
фотокопије диплома о завршеним академским 
студијама из одговарајуће области, докази о 
испуњености минималних услова за избор у 
звања наставника на академијама струковних 
студија и виском школама струковних студија, 
утврђених од стране Националног савета за 
високо образовање РС; доказ о испуњености 
услова из чл. 72 ст. 4 Закона о високом обра-
зовању. Уверење о држављанству Републике 
Србије, списак радова у pdf фајл формату и 
радове у електронском облику на преносном 
USB диску у PDF, JPG или MOV формату. Прија-
ва на конкурс се преузима са сајта www.vslpu.
edu.rs. Пријаве са прилозима кандидати под-
носе лично у Служби за кадровске, правне и 
опште послове Београдске академије послов-
них и уметничких струковних студија, Одсеку 
за уметност и дизајн, сваког радног дана од 
12 до 14 часова или преко поште у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на горе 
наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Сликарство

УСЛОВИ: су прописани Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – 
др. закони, 11/2021 – аут. тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закони), Статутом Универзи-
тета уметности у Београду, Статутом Факул-
тета, Правилником о јединственим минимал-
ним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду и дру-
гим правним актима Универзитета уметности 
и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеним мастер академским студијама из 
одговарајуће области, одн. основним академ-
ским студијама према раније важећим пропи-
сима и попуњен образац 2, који се може пре-
узети са сајта Факултета. Кандидати су дужни 
да на расписан конкурс поднесу пет ориги-
налних сликарских радова, мапу цртежа (пет 
табли) и цд са предатим радовима. Пријаве са 
документацијом се подносе Факултету, Пари-
ска 16, а радови у Булевар војводе Путника 
68, у времену од 10-14 сати, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Информације 
на тел. 2181-214.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 
област Ветеринарска форензика и 

државно ветеринарство

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хигијена и 

технологија меса
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Болести 

папкара
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет ветеринарске медицине, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се 
бира. Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене чланови-
ма 75 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/2019, 6/2020. – др. закон, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
– др. закон), за избор у одговарајуће звање, 
као и услове предвиђене Статутом Универ-
зитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020, 2017/20, 230/21, 232/22 и 236/22), 
чланом 131 Статута Факултета ветеринарске 
медицине Универзитета у Београду, Правил-
ником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192 
од 01.07.2016. године), Правилником о мини-
малним условима за стицање звања настав-
ника на Факултету ветеринарске медицине 
Универзитетау Београду бр. 01-1107/2 од 
26.12.2018. године и Одлуком о изманама и 
допунама Правилника о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Факул-
тету ветеринарске медицине Универзитета у 
Београду бр. 01-825/1 од 20.10.2021. године) 
као и другим општим акатима Универзитета и 
Факултета.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Болести 

папкара
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Фармакологија и 

токсикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија из ветеринарске медицине који је сваки 
од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, факултет ветеринарске меди-
цине: магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Радиобиологија са 

радијационом хигијеном
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факул-
тет за физичку хемију физички факултет, 

хемијски факултет, технолошки факултет или 
електротехнички факултет или Факултет вете-
ринарске медицине, студент докторских ака-
демских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад. Овај као и остали услови утврђени су 
чланом 136 Статута Универзитета у Београду 
– Факултета ветеринарске медицине.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова (биографија, оверен 
препис диплома и додатака диплома/уверења 
о уписаним докторским студијама, очитана / 
копија личне карте кандидата, списак научних 
и стручних радова, објављене радове и друге 
доказе у складу са напред наведеним актима) 
доставити на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријаву са доказима кандидат доставља 
и својеручно потписану изјаву о изворности.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

Чистачица
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: основно образовање; потпуна рад-
на и здравствена способност. Стручна оспо-
собљеност, знања и вештине оцењују се у 
изборном поступку увидом у доказе прило-
жене уз пријаву и усменим разговором са 
кандидатом. Рок за подношење пријава је 
10 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу је Весна Раич-
ковић, секретар Факултета, тел. 011/2685-711. 
Пријава на конкурс са доказима о испуње-
ности услова подноси се Конкусној комисији 
препорученом пошиљком путем поште или 
лично у Архиви факултета на наведену адре-
су Факултета. Документација коју кандидат 
треба да приложи уз пријаву: оверена копија 
дипломе и очитана лична карта. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, биће одбачене 
решењем конкурсне комисије против кога се 
може изјавити приговор декану у року од пет 
дана од дана пријема решења.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД
11000 Београд, Делиградска 27/II

тел. 011/3650-137

Оглашава радна места за наставнике 
(виши предавач, предавач или 

професор струковних студија) за уже 
стручне области:

Физичка култура и спорт

Менаџмент у спорту

Медицина спорта

Социологија спорта

УСЛОВИ: VII/2 (академски специјалиста или 
магистар) или VIII (доктор наука); основно 
знање рада на рачунару (MS Word, MS Excel, 
MS PowePoint, Internet). Кандидати за пози-
ције професора струковних студија, вишег 

предавача и предавача струковних студија 
морају испуњавати опште услове предвиђене 
чланом 73, 74, Закона о високом образовању 
Републике Србије („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 73/2018) и 
Правилником о избору у звања наставника и 
сарадника Високе школе струковних студија 
– Академија фудбала. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова (биографија, 
оверена фотокопија дипломе, списак научних 
и стручних радова, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности) доставити на мејл адресу: 
info@akademijafudbala.com, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено поднете пријаве неће се узе-
ти у обзир. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Контакт телефон 
Академије је 011/3650-137 од 10.00 до 15.00 
часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Ванредни професор за ужу научну 
област Класичне науке

предност имају кандидати чије 
је тежиште истраживања Грчка 
лингвистика, на одређено време  

од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из уже научне области 
за коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Општа психологија

предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Квалитативна 

психологија, на одређено време  
од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипло-
мирани психолог који је назив дипломирани 
стекао у складу са правилима студија која су 
важила до 10.09.2005. године; или лице које 
је уписало докторске студије психологије и 
на предходно завршеним основним и мас-
тер студијама остварило просечну оцену нај-
мање осам и које показује смисао за наставни 
и научни рад; или лице које је уписало док-
торске студије психологије, без претходно 
завршених мастер студија, одн. које је стекло 
стручни назив „дипломирани” у одговарајућој 
научној области и основне студије завршило 
са просечном оценом најмање осам; VII/2 сте-
пен стручног образовања коме је прихваћена 
тема докторске дисертације).

Асистент за ужу научну област 
Општа историја средњег века и 

помоћне историјске науке
предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Општа историја 
раног средњег века, са 50% радног 

времена, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипло-
мирани историчар који је назив дипломира-
ни стекао у складу са правилима студија која 
су важила до 10.09.2005. године; или лице 
које је уписало докторске студије историје 
и на предходно завршеним основним и мас-
тер студијама остварило просечну оцену нај-
мање осам и које показује смисао за наставни 
и научни рад; или лице које је уписало док-
торске студије историје, без претходно завр-
шених мастер студија, односно које је стекло 
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стручни назив „дипломирани” у одговарајућој 
научној области и основне студије завршило 
са просечном оценом најмање осам; VII/2 сте-
пен стручног образовања коме је прихваћена 
тема докторске дисертације).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Андрагогија

са 70% радног времена, на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање у ужој научној области андрагогија, 
које је уписало мастер академске студије андра-
гогије и које је основне студије андрагогије завр-
шило са просечном оценом најмање осам (8).

ОСТАЛО: поред општих услова кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
– др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон) и Статута Универзитета у 
Београду Филозофског факултета (бр. 1/26-2 
од дана 23.11.2018. године). Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о радном месту 
за које се конкурише (научна област, тежиште 
истраживања), о датуму објаве конкурса и 
податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта – уколи-
ко се адреса разликује од оне из личне кар-
те навести адресу на којој кандидат физички 
живи, контакт телефон, адреса електронске 
поште) као и листу прилога који се уз пријаву 
достављају. Прилози који се достављају уз 
пријаву на конкурс: биографија са неопход-
ним подацима за писање извештаја; списак 
објављених радова (библиографија); приме-
рак објављених радова (научних монографија, 
зборника радова, уџбеника, итд...); оверене 
копије диплома или уверења (уколико дипло-
ма још није издата), а за дипломе на страном 
језику – оверен превод дипломе; очитана 
лична карта; изјава о изворности (прилаже 
се само за радно место редовног, ванредног 
професора и доцента и налази се на сајту 
Факултета у делу: о запосленима – одлуке, 
упутства, обрасци – избор у звање – изјава 
о изворности). Кандидати који аплицирају за 
радно место, а још увек раде или су радили 
у некој установи образовног карактера, при-
лажу потврду да им није изречена мера јавне 
осуде за повреду Кодекса професионалне ети-
ке на тој установи (односи се на запослене 
ван Филозофског факултета); кандидати који 
аплицирају на радна места асистент и сарад-
ник у настави прилажу извод из казнене еви-
денције о чињеницама да нису правноснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Пријаве са прилозима доставити 
Архиви Филозофског факултета у Београду на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Лице задужено за 
пружање информација о конкурсу: стручно-
техничка сарадница за радне односе Катарина 
Тодоровић, телефон: 011/3206-104.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА 
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд 
Благоја Паровића 156

Наставник у звање редовног 
професора, за ужу научну област 

Психологија у физичком васпитању, 
спорту и рекреацији, предмети Увод 
у психологију, Психологија спорта, 
Психологија вежбања, Психологија 
спорта и вежбања, Истраживања у 

психологији спорта

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завр-
шено високо образовање – филозофски 
факултет, Одељење за психологију, на сту-
дијама трећег степена (докторске академ-
ске студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10.9.2005. године, 
односно стечени научни назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.9.2005. године. Кандида-
ти треба да имају способност за наставни 
рад, да имају објављен већи број научних 
радова, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење, оства-
рене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка, учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и мастер академским 
студијама, у складу са прописима којима је 
уређена област високог образовања. Канди-
дати треба да испуне и друге услове пропи-
сане одредбама Закона о високом образо-
вању, Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Статута Факултета, Правилника о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету и Правилника о начину, поступку 
и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника 
факултета. Потребна документација: пријава 
на конкурс, биографија, списак објављених 
научних радова са линковима на којима се 
могу видети радови, односно оригинал радо-
ви уколико исти нису доступни електронски, 
фотокопије диплома о завршеним претход-
ним степенима студија са просечном оценом 
и стеченом научном називу доктора наука 
из одговарајуће научне области, друга доку-
ментација којом се доказује избор у звање 
и потписана изјава о изворности (преузети 
са сајта Универзитета у Београду http://www.
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правил-
ници наставници образац 4). Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се достављају на адресу Београд, 
Благоја Паровића 156. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

Асистент, за ужу научну област 
Науке физичког васпитања, спорта 
и рекреације, за предмете Теорија 
и методика спортске гимнастике и 

Дечији спорт – Спортска гимнастика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено 
високо образовање на студијама првог степе-
на – факултет спорта и физичког васпитања, 
са просечном оценом најмање осам и морају 
имати статус студента докторских академ-
ских студија. Кандидати треба да имају спо-
собност за наставни рад, као и да испуњавају 
друге услове прописане одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Факултета и 

Универзитета, Правилника о организацији и 
систематизацији послова на Факултету и Пра-
вилника о начину, поступку и ближим условима 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Факултета. Потребна 
документација: Пријава на конкурс, биогра-
фија, списак објављених радова са линкови-
ма на којима се могу видети радови, односно 
оригинал радови уколико исти нису доступни 
електронски, фотокопије диплома и додатака 
дипломи о завршеним претходним степени-
ма студија, уверење о уписаним докторским 
академским студијама, друга документација 
којом се доказује испуњеност услова за избор 
у звање и потписана изјава о изворности 
(преузети са сајта Универзитета у Београду 
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.
php правилници наставници образац 4). Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се достављају на адресу 
Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 

област Германистика, предмети 
Савремени немачки језик Г и 
Савремени немачки језик П

за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 

област Скандинавистика, предмет 
Савремени скандинавски језици – 

норвешки језик Г и П
за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 

област Арабистика, предмет Арапски 
језик

за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 
област Јапанологија, предмет 

Јапански језик
за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 

област Синологија, предмет Кинески 
језик

за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 
област Полонистика, предмет 

Савремени пољски језик
за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 

област Русистика, предмет 
Савремени руски језик

за школску 2022/23. годину
2 извршиоца

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 
област Словакистика, предмет 

Савремени словачки језик
за школску 2022/23. годину

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 
област Хиспанистика, предмет 

Шпански језик
за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 
област Хиспанистика, предмет 

Шпанска књижевност
за школску 2022/23. годину

Сарадник ван радног односа 
(демонстратор), за ужу научну 

област Општа књижевност, предмет 
Практикум из историје опште 

књижевности 5

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну 
област Српска књижевност, 

предмет Преглед јужнословенских 
књижевности

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Српска књижевост, предмет 

Српска књижевност 20. века
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду, Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду. Канди-
дати подносе и потписану Изјаву о изворнос-
ти Образац 5 (преузети са сајта Универзитета 
у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-
propisi.php).

Асистент за ужу научну област 
Бугаристика, предмет  

Савремени бугарски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Српска књижевност, предмети 

Народна књижевност и  
Књижевни фолклор

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад или магистар 

наука из научне области за коју се бира коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању и Статутом Филолошког факулте-
та Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Хунгарологија, предмет  

Мађарски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Синологија, предмет Кинески језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Јапанологија, предмет  

Јапански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Албанологија, предмет  

Албански језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Високо образовање (филолошки 
или њему одговарајући факултет) – заврше-
не основне и мастер академске студије (300 
ЕСПБ бодова), односно стечен VII/1 степен 
стручне спреме према прописима који су 
важили пре ступања на снагу Закона о висо-
ком образовању, просечна оцена најмање 8 
на сваком степену студија, објављени струч-
не односно научни радови, радно искуство у 
настави. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању и Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Романистика, предмет  

Француски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет  

Савремени грчки језик
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Лектор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет  

Шпански језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Италијанистика, предмет 

Италијански језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: високо образовање (филолошки 
или њему одговарајући факултет) – заврше-
не основне и мастер академске студије (300 
ЕСПБ бодова), односно стечен VII/1 степен 
стручне спреме према прописима који су 
важили пре ступања на снагу Закона о висо-
ком образовању, просечна оцена најмање  
8 на сваком степену студија, смисао за настав-
ни рад. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању и Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: кандидати подносе својеручно пот-
писану пријаву на конкурс са биографијом 
у прилогу пријаве, доказ којим се потврђује 
одговарајућа стручна спрема, у оригиналу или 

овереној фотокопији, списак радова и радо-
ве, уверење о држављанству, у оригиналу или 
овереној фотокопији, извод из матичне књиге 
рођених, у оригиналу или овереној фотоко-
пији на наведену адресу: Факултета, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
За конкурс за избор у звање асистента, поред 
наведених докумената, кандидати подносе и 
Уверење о статусу студента докторских ака-
демских студија.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Доцент за ужу научну област 
Настава физике

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, и остали услови 
предвиђени Статутом Физичког факултета 
и Правилником о ближим условима за избор 
у звања наставника и сарадника Физичког 
факултета, а у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 
– др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021, 67/2021 – др. закон), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзотета у Бео-
граду и Статутом Универзитета у Београду.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Нуклеарна физика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, показани смисао 
за наставни рад. Остали услови предвиђе-
ни Статутом Физичког факултета и Правил-
ником о ближим условима за избор у звања 
наставника и сарадника Физичког факултета, 
а у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 
27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закон, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон), Статутом и правилници-
ма Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: непостојање сметњи из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. 
закон, 67/19 и 6/20 – др. закон, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон). Пријава треба да садржи: биографију, 
оверену копију дипломе, опис досадашње 
наставне активности, опис досадашње научне 
активности, преглед научних резултата, спи-
сак наставних и научних публикација, списак 
цитата, најважније публикације, и својеручно 
потписану изјаву о изворности, која је доступ-
на на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html Пријаву је потребно доста-
вити у штампаној и едитабилној електронској 
форми (теx или доц формат) у складу са тем-
плејтом, који се налази на адреси http://www.
ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкурса, 
доставити Деканату Факултета, на наведену 
адресу (3. спрат соба 652) у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ЛАЛА И ЛИЛИ”
11070 Нови Београд 

Генерала Михаила Недељковића 43
тел. 064/2400-945

Васпитач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Струковни васпитач.

Васпитач у јаслама
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Медицинска сестра – васпитач.

ОСТАЛО: Пожељно познавање рада на рачу-
нару, пожељно познавање енглеског језика, 
пожељан стручни испит или лиценца. Пријаве 
слати на e-mail: torbicasvetlana@yahoo.com у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

Наставник предметне наставе хемија

Наставник предметне наставе хемија
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
математика

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1. да имају 
одговарајуће образовање, и то високо образо-
вање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/1018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), као 
и одговарајућу врсту образовања прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022) стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 имају држављанство Репу-
блике Србије, 5. да знају српски језик (односи 
се само на кандидате који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: кандидати подносе следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; радну биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидати са звањем мастер достављају 
и диплому основних академских студија); ове-
рену фотокопију додатка дипломе уколико се 
уз диплому издаје додатак по посебним про-
писима; оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (уколико 
је поседују); уверење да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело утврђе-
но чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (издато од 
МУП-а – не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); потврду да за кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са Законом (издато од Повереника за 
заштиту равноправности (не старије од 6 месе-
ци – оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија, издат на 
прописаном обрасцу са холограмом); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, издат на прописаном обрасцу 
са холограмом); доказ о знању српског језика 
(достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику и то 
доказ да су положили испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе – оригинал или оверена 
фотокопија). Пре закључења уговора о раду, 
изабрани кандидат је у обавези да поднесе 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима (лекарско 
уверење-оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци). Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лич-
ности. Пријаве се достављају на адресу: XIII 
београдска гимназија, Београд, Љешка 47, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе лично у секретаријату шко-
ле, радним данима од 11.00-13.00 часова или 
поштом на адресу Школе, са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене пријаве на конкурс као и 
пријаве са непотпуном и неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Доку-
ментација послата уз пријаву на конкурс се не 
враћа кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈКА ЈУГОВИЋА”

11080 Земун, Градски парк 9
тел./факс: 3076-301

e-mail: majkajugovica@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) 
да има одговараjуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога школе стечено: на студиjама другог 
степена (мастер академске студиjе, мастер 
струковне студиjе, специjалистичке академ-
ске студиjе) и то: студиjе другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
раjући предмет, односно групе предмета; сту-
диjе другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студиjе дру-
гог степена коjе комбинуjу целине и одгова-
раjуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
диjама у траjању од наjмање четири године, 
по прописима коjи су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама 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 педа-
гошких наука мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 2) Да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да ниjе осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за коjе jе изре-
чена безусловна казна затвора у траjању од 
наjмање 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 саобраћаjа и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкциjу, и за кога ниjе, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике 
Србиjе; 5) да зна српски jезик; 6) да има доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника; 
7) да има наjмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговараjућег образовања; 
8) да има обуку и положен испит за директо-
ра установе. Изузетно, ако 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 наведе-
них услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, или више обра-
зовање, за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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образовања и васпитања у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз приjаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање 8 година 
рада у области образовања (не старију од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак: а) 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
б) потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или в) доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из књиге рођених(не старије од 
6 месеци); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује, а уко-
лико је кандидат претходно обављао функ-
цију директора школе и доказ о резултату 
стручно педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања – фотокопија; ори-
гинал или оверену фотокопију лекарског уве-
рења о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат посе-
дује); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности 
(подносе га само кандидати који су и раније 
обављали функцију директора школе) (не 
старије од 6 месеци); пријаву на конкурс, са 
радном биографијом и прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директо-
ра школе. Доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља на 
адресу школе, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе” 
лично или путем поште. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије документа које нису оверене од стране 
надлежног органа. Достављена документа-
ција се не враћа. Министар у року од 30 дана 
од дана пријема документације коју му је дос-
тавио школски одбор врши избор директора и 
доноси решење о његовом именовању, о чему 

школа обаваештава лица која су се пријавила 
на конкурс. Ближе информациjе о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 10.00 до 14.00 часова преко теле-
фона 011/3076-301.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

1. Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Социологија права, предмет  
Основи социологије права

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за 
коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 74 став 1 0. и чланом 75. став 1 Закона 
о високом образовању („Службени гласник 
РС”број 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тума-
чење, 67/21. и 67/21 – др. закон) и чланом 
112. и 115. Статута Универзитета у Београду 
– Правног факултета.

2. Сарадник ван радног односа 
(демонстратор) за ужу научну област 

Економска анализа права  
(Право и економија), предмет 

Основи економије
на одређено време  

у школској 2022/2023. години,  
на Катедри за јавно право

УСЛОВИ: Студент мастер академских или 
специјалистичких академских студија који је 
студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи 
услови утврђени су чланом 86 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 и 73/18), чланом 117 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку избора демонстратора Правног факултета 
Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1 од 
25.12.2012. године.

ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, 
пријава кандидата (у три примерка, слободна 
форма, са наведеним контактима) са прило-
зима у једном примерку (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству) 
подноси се у писарници Универзитета у Бео-
граду-Правног факултета, Булевар краља 
Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса или 
поштом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Шинска возила

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

2) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Ваздухопловство
на одређено време од 5 година

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

3) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Хидрауличне 

машине и енергетски системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
– др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом Машинског факултета.

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс (у три примерка), доставити у писаној 
форми (у једном примерку): биографију, ове-
рене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошкол-
ских исправа о одговарајућој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, списак радова и 
сепарате објављених радова и својеручно пот-
писану изјаву о изворности која је у електрон-
ском облику доступна на линку: http: //www.
mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/
izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc. Биографију 
и списак радова доставити и у електронском 
запису. Пријаве доставити на адресу: Машин-
ски факултет, Краљице Марије бр. 16, 11120 
Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурсa.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд 
Јове Илића 154

Сарадник у настави за ужу научну 
област Пословна економија и 

макроекономија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови за избор, прописани Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету: сарадник у 
настави – студент мастер академских студија 
или специјалистичких студија који је студије 
првог степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8). Заинтересовани 
кандидати дужни су да уз пријаву приложе: 
диплому о завршеним студијама првог степе-
на студија са просечном оценом; потврду да 
је студент мастер академских или специјалис-
тичких студија и биографију.
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Редовни професор за ужу научну 
област финансијски менаџмент, 

рачуноводство и ревизија

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва на Факултету: редовног професора – може 
бити изабрано лице које је претходне степе-
не студија завршило са просечном оценом 
најмање осам (8), односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора 
наука; има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама; више научних радо-
ва од значаја за развој науке у ужој научној 
области, објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима са рецензија-
ма, оригинално стручно остварење (проје-
кат, студија, патент, оригинални метод и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или моногра-
фију, практикум или збирку задатака за ужу 
научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима; има и већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензија-
ма, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим науч-
ним скуповима, објављен уџбеник или моно-
графију или оригинално стручно остварење, 
остварене резултате у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешће у 
завршним радовима на специјалистичким и 
мастер академским студијама и способност 
за наставни рад. Заинтересовани кандидати 
дужни су да уз пријаву приложе: диплому о 
завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће науч-
не области, биографију, списак радова и саме 
радове.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска статистика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету: асистента – студент докторских 
студија или магистар наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације, који је сваки 
од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, и који показује 
смисао за наставни рад. Заинтересовани 
кандидати су дужни да уз пријаву приложе: 
Диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом или о стеченом 
академском називу магистра; потврду о упи-
саним докторским студијама; за студенте са 
завршеним магистрарским студијама-потврду 
о прихваћеној теми докторске дисертације; 

биографију; списак радова и саме радове. 
Напомена: сви прилози достављају се ахи-
ви Факултета, поред папирне и у електрон-
ској форми (УСБ). Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања у огласним нови-
нама Националне службе за за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
Београд, Маријане Грегоран 62

тел. 011/2970-753

Педагошки асистент
на одређено време на 12 месеци до 
краја школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Јован Поповић” 
то: 1) IV степен стручне спреме; 2) 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); 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих документа 
о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад); 6) да су завршили обуку 
за педагошког асистента (завршен прописан 
програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине); 7) да знају ром-
ски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; Био-
графију (ЦВ); доказ о одговарајућем образо-
вању (оверене копије дипломе не старије од 
6 месеци); 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 кривична 
дела насиље упородици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена копија, да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија да није старије од 6 месеци); извод из 

матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија да није старије од 6 месеци); доказ 
о похађању обуке за педагошког асистента 
(оверену потврду да није старија од 6 месе-
ци); доказ о знању ромског језика (оверено 
уверење да није старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика достављају само канди-
дати који одговарајуће знање нису стекли на 
српском језику. Доказ да кандидат има пси-
хички, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса достављају 
се поштом на адресу ОШ „Јован Поповић”, 
Маријане Грегоран 62, са назнаком „Прија-
ва на конкурс” или лично у школи радним 
данима од 08 до 15 часова. Контакт телефон: 
011/2970-753.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Оглас објављен 06.07.2021. године, у публика-
цији „Послови” поништава се за избор доцент 
за ужу научну област Романистика, предмет 
Француска књижевност, на одређено време 
од 5 година.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ”

Борча, Ковиловска 1
тел./факс: 011/3322-950

e-mail: skola@osradedrainac.edu.rs

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2022/2023. године

Наставник биологије
на одређено време, на замени запослене 

именоване на дужност директора  
до престанка именовања, најкасније  

до 27.01.2026. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, на замени запослене 

одсутне због породиљског одсуства  
и одсуства ради неге трећег детета,  

до њеног повратка

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања да 
имају одговарајуће образовање и то: одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи 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; лице мора да има 
и завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
1. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења 
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уговора о раду); 2. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 дискрими-
наторно понашање; 3. да имају држављанство 
Републике Србије; 4. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовано-васпитни 
рад; 5. за радно место педагошког асистента 
лице треба да поседује најмање средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању, зна ром-
ски језик и поседује савладан програм обуке 
утврђене Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту („Службени глас-
ник РС” бр. 87/19), а уколико нема савладан 
прописани програм дужан је да достави доказ 
о савладаном одговарајућем програму обуке.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, биогра-
фију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије – овере-
не копије диплома и првог и другог степена, 
не старије од 6 месеци); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године (оверену 
копију дипломе, да није старија од 6 месеци); 
доказ, односно уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције МУП-а РС, (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци), фотокопију 
или очитану личну карту. Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који испуњавају наведене услове за 
оглашено радно место, а чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази, упутиће се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Пријаве са доку-
ментацијом се подносе лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Раде Драинац” 11211 
Борча, Ковиловска 1, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон 011/3322-950.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС”
Београд, Патриса Лумумбе 5

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Др Арчибалд Рајс” са изменама и допу-
нама и то: IV степен средње стручне спреме, 
било ког профила; савладан програм обуке за 
педагошког асистента у складу са Правилни-
ком о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту, напомена: за лице које има савла-
дан програм обуке за педагошког асистента 
према Правилнику о програму обуке за педа-
гошког асистента или модуларни Програм 
обуке за педагошког асистента из 2016. годи-
не, сматра се да има савладан програм обуке 
према Правилнику о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду); неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 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 дискрими-
наторно понашање; да говори српски и ром-
ски језик; држављанство РС. 

ОСТАЛО: Од документације обавезно при-
ложити: 1) одштампан и попуњен пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2) радну биографију, 
са назначеном адресом и бројем телефона; 
3) доказ о стручној спреми – оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању која није старија од шест месе-
ци); 4) доказ о савладаном програму обуке за 
педагошког асистента језика; 5) 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 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје МУП, 
не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); 6) извод из матичне књи-
ге рођених, не старији од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); 7) уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); 8) доказ 

о знању ромског језика; 9) Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће знање нису стекли на српском 
језику. Пријаве, са документацијом, подносе 
се лично или поштом, на адресу школе, ОШ 
„Др Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумум-
бе 5, са назнаком „За конкурс”. Ближе инфор-
мације могу се добити у секретаријату шко-
ле (број телефона 011/2772-563), од 9 до 14 
часова. Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

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

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка 
у образовању, на одређено време, до 
краја школске 2022/2023. године, са 

35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) (даље: Закон), односно да: 
има одговарајуће образовање односно да има 
има средње образовање у четворогодишњем 
трајању, има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; зна 
ромски језик; има савладан програм обуке у 
складу са Правилником. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се може преу-
зети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави следећу 
документацију: доказ о држављанству Репу-
блике Србије – оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса); ори-
гинал, оверен препис или оверену копију све-
дочанства о завршеном средњем образовању 
у четворогодишњем трајању; доказ, из казне-
не евиденције МУП Републике Србије, да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, 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 да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старији од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ 
о знању ромског језика (потврду, уверење 
факултета или др.); доказ о савладаном про-
граму обуке за педагошког асистента (канди-
дат који нема савладан програм обуке у скла-
ду са Правилником, дужан је да достави доказ 
о савладаном одговарајућем програму обуке у 
року од шест месеци од дана пријема у радни 
однос); радну биографију – пожељно. Доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тач-
ка 2) Закона да кандидат има има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе – 
немачки језик

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

са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) (даље: Закон), односно да: – има 
одговарајуће високо образовање сходно чла-
ну 140 Закона, стечено на: 1) студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидат који је сходно члану 140 став 1 
тачка 1) подтачка (2) Закона стекао образо-
вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кан-
дидат треба да испуњава и услове у погледу 
степена и врсте образовања за наставника 
предметне наставе – немачки језик, пропи-
сане Правилником 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, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021), и то: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност; 

професор немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност). Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завр-
шене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама 
/ програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Немачки језик и књижевност; Немачки 
језик. Има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; – 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 
за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на 
коме се остварујеобразовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, у 
року од осам дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријавни формулар кандидат треба 
да достави следећу документацију: доказ о 
држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); оригинал, оверен препис или 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама 
другог степена сходно члану 140 став 1 тачка 
1) подтачка (2) Закона, доставља оригинал, 
оверен препис или оверену копију дипломе 
другог степена и оригинал, оверен препис 
или оверену копију дипломе студија првог 
степена); доказ, из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као ни 
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 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса); доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); 
радну биографију – пожељно. Доказ о испуње-
ности услова из члана 139 став 1 тачка 2) Зако-
на да кандидат има има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се могу предати поштом или непосредно на 

адресу ОШ „Вера Радосављевић”, Јована Јова-
новића Змаја бб., 19300 Неготин. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Уз пријавни формулар и потреб-
ну документацију кандидат доставља и подат-
ке о адреси пребивалишта и броју телефона 
на који може бити контактиран. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује дирек-
тор. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања примКонкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе. Додат-
не информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на телефон 019/542-
737 или путем електронске поште на адресу  
osvera.r@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

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

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске 

националности којима је потребна 
подршка у образовању, на одређено 
време до краја школске 2022/2023. 

године, са 35% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) (даље: Закон), односно да: 
има одговарајуће образовање односно да има 
има средње образовање у четворогодишњем 
трајању; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; – има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да зна 
ромски језик; да има савладан програм обуке 
у складу са Правилником. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се може преузе-
ти на званичној интернет страници Министар-
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ства просвете науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави следећу 
документацију: доказ о држављанству Репу-
блике Србије – оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса); ори-
гинал, оверен препис или оверену копију све-
дочанства о завршеном средњем образовању 
у четворогодишњем трајању; доказ, из казне-
не евиденције МУП Републике Србије, да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела 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 да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старији од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ 
о знању ромског језика (потврду, уверење 
факултета или др.); доказ о савладаном про-
граму обуке за педагошког асистента (канди-
дат који нема савладан програм обуке у скла-
ду са Правилником, дужан је да достави доказ 
о савладаном одговарајућем програму обуке у 
року од шест месеци од дана пријема у радни 
однос); радну биографију – пожељно.Доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тач-
ка 2) Закона да кандидат има има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе – 
немачки језик

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

22,22% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) (даље: Закон), односно да: – има 
одговарајуће високо образовање сходно чла-
ну 140 Закона, стечено на: 1) студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидат који је сходно члану 140 став 1 
тачка 1) подтачка (2) Закона стекао образо-
вање на студијама другог степена из области 

педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кан-
дидат треба да испуњава и услове у погледу 
степена и врсте образовања за наставника 
предметне наставе – немачки језик, пропи-
сане Правилником 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, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021), и то: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност; 
професор немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност). Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завр-
шене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама 
/ програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Немачки језик и књижевност; Немачки 
језик. Има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; – 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 
за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, у 
року од осам дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријавни формулар кандидат треба 
да достави следећу документацију: доказ о 
држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); оригинал, оверен препис или 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама 
другог степена сходно члану 140 став 1 тачка 
1) подтачка (2) Закона, доставља оригинал, 
оверен препис или оверену копију дипломе 
другог степена и оригинал, оверен препис 
или оверену копију дипломе студија првог 
степена); доказ, из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као ни 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 
кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
доказ о знању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); радну биографију – пожељно. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2) Закона да кандидат има има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве се могу предати поштом или непосредно 
на адресу ОШ „Вук Караџић”, Лоле Рибара 1, 
19300 Неготин. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Уз пријавни формулар и потребну докумен-
тацију кандидат доставља и податке о адре-
си пребивалишта и броју телефона на који 
може бити контактиран. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе 
на телефон 019/542-374 или путем електрон-
ске поште на адресу osvuknegotin@gmail.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка 
у образовању, на одређено време, до 
краја школске 2022/2023. године, са 

30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) (даље: Закон) и Правил-
ником о педагошком и андрагошком асистенту 
(„Службени гласник РС”, број 87/2019) (даље: 
Правилник), односно да: 1) има одговарајуће 
образовање, односно да има средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању; 2) има 
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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 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 кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) да 
зна ромски језик; 7) да има савладан програм 
обуке у складу са Правилником. Кандидат 
који нема савладан програм обуке у складу 
са Правилником, дужан је да достави доказ 
о савладаном одговарајућем програму обуке 
у року од шест месеци од дана пријема у рад-
ни однос. У складу са Правилником, лице 
које има савладан програм обуке за педагош-
ког асистента према Правилнику о програму 
обуке за педагошког асистента („Службени 
гласник РС”, број 11/10) или модуларни Про-
грам обуке за педагошког асистента из 2016. 
године, сматра се да има савладан програм 
обуке за педагошког асистента за децу и уче-
нике ромске националности којима је потреб-
на додатна подршка у образовању. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, у 
року од осам дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријавни формулар кандидат треба 
да достави следећу документацију: доказ о 
држављанству Републике Србије – оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); оригинал, оверен препис или 
оверену копију сведочанства о завршеном 
средњем образовању у четворогодишњем 
трајању; доказ, из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које му је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не 
старији од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса); доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о знању 
ромског језика (потврду, уверење факулте-
та или др.); доказ о савладаном програму 
обуке за педагошког асистента (кандидат 
који нема савладан програм обуке у складу 
са Правилником, дужан је да достави доказ о 
савладаном одговарајућем програму обуке у 
року од шест месеци од дана пријема у радни 
однос); радну биографију – пожељно. Доказ 
о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 2) Закона да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве се могу предати поштом или непосредно 
на адресу ОШ „Бранко Радичевић”, Интерна-
ционалних бригада 57, 19300 Неготин. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Уз пријавни формулар и 
потребну документацију кандидат доставља и 
податке о адреси пребивалишта и броју теле-
фона на који може бити контактиран. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати из претходног става се у року од осам 
дана упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
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 установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе. Додат-
не информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на телефон 019/542-735 
или путем електронске поште на адресу:  
osbranko.ng@gmail.com

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има завршену најмање средњу 
школу у трајању од 4 године; да има савла-
дан програм обуке за педагошког асистента 
прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, тј. завршен про-
грам обуке за педагошког асистента (уводни 
модул), што се доказује оригиналом или ове-
реном фотокопијом докумената; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има искуства у раду са 
децом из осетљивих друштвених група, посеб-
но припадницима ромске националне мањи-
не; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у члану 12 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања; да је 
држављанин Републике Србије. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs; кратку биографију; фоткопију лич-
не карте; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне 

књиге рођених); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал 
или оверену фотокопија документа којим се 
доказује савладан програм обуке за педагош-
ког асистента (уводни модул), доказ о неос-
уђиваности. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду Пријаве тре-
ба послати на адресу: ОШ „Десанка Максимо-
вић”, 38260 Косовска Каменица, Цара Лазара 
бб. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефо-
на 065/426-95-30.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

35230 Ћуприја, Брегалничка бб.
тел. 035/8472-163

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа I степен, 
са или без радног искуства.

Mедицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године, IV степен медицинска се- 
стра – васпитач, стечено у складу са чл. 39 
Закона о предшколском образовању и ва- 
спитању („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 
101/2017, 113/2017 – други закон, 95/2018 
– др. закон, 10/2019, 86//2019 – др. закон, 
157/2020 – др. закон, 123/2021 – др. закон и 
129/2021).

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова – шеф 

рачуноводства

УСЛОВИ: високи степен образовања, VII сте-
пен, на академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, или дипломирани 
економиста – мастер или дипломирани еко-
номиста који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, и најмање пет година радног искуства 
на финансијско-рачуноводственим пословима.

ОСТАЛО: кандидати треба да: имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања мита или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторско понашање; су држављани Републи-
ке Србије; знају српски језик (доказ – потврду 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио српски језик достављају 
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само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Кандидати су дужни да 
приложе следеће доказе: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар за званичне интер-
нет странице Министарства, просвете, науке 
и технолошког развоја; оверена фотокопија 
/ препис дипломе о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
уверење из казнене евиденције да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља 
се код надлежног органа МУП-а), не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија; ако одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику доказ о знању српског 
језика; доказ о радном искуству, оригинал или 
оверена копија. Сва приложена документа-
ција мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
поднети на горе наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за избор”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1
тел. 035/8222-404

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма 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). За директора може бити изабрано 
лице које има: одговарајуће високо образо-
вање за наставника (за подручје рада: гимна-
зија), педагога и психолога школе: стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисцилинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно струч-

не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; дозволу за рад (лиценцу), 
односно положен стручни испит за наставни-
ка, педагога и психолога, најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, обуку и положен испит за дирек-
тора установе. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. Да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима да 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, одузи-
мање 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 дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе:оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (лица која су стекла академско звање 
мастер, достављају и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским 
студијама); оверен препис / фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту за наставника, педагога 
и психолога; потврду о радном искуству (нај-
мање осам година) у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања (не старију од шест 
месеци); оверен препис / фотокопију лицен-
це за директора установе ако је кандидат 
поседује (пријава уз коју није достављен овај 
доказ неће се сматрати непотпуном); доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима доставља 
кандидат који решењем министра просвете, 
науке и технолошког развоја буде именован 
за директора (подноси се пре закључења уго-
вора); уверење надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и да за кандидата није утврђено дискрими-
наторно понашање у поступку и на начин 
прописан законом (не старије од шест месе-
ци); доказ да против кандидата није покре-
нута истрага нити подигнута оптужница код 
надлежног суда (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци) 
доказ да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), а уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора школе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); преглед 
кретања у служби са биографским подацима 
и предлог програма рада директора школе. 

Рок за подношење пријава на конкурс за 15 
дана од данаобјављивањаконкурса. Прија-
ве са потребном документацијом се подносе 
на адресу: Гимназија „Светозар Марковић”, 
35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 
1, са назнаком „Комисија за избор директора” 
или се могу предати лично секретару школе. 
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб.
тел. 035/251-602

Директор
на мандатни период  

од четири 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 („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21). За директора 
Економско-трговинске школе „Славка Ђурђе-
вић” у Јагодини може бити изабрано лице 
које има: одговарајуће високо образовање 
за наставника (за подручје рада: економија, 
право и администрација и трговина, угости-
тељство и туризам), педагога и психолога 
школе: стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до  
10. септембра 2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисцилинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
стручне области или области педагошких нау-
ка мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; дозволу за рад (лиценцу), односно поло-
жен стручни испит за наставника, педагога и 
психолога, најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 
обуку и положен испит за директора уста-
нове. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
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кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да поднесе: оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (лица која су стекла 
академско звање мастер, достављају и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама); оверен препис / 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за настав-
ника, педагога и психолога; потврду о рад-
ном искуству (најмање осам година) у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања 
(не старију од шест месеци); оверен препис 
/ фотокопију лиценце за директора устано-
ве ако је кандидат поседује (пријава уз коју 
није достављен овај доказ неће се сматрати 
непотпуном); доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима доставља кандидат који решењем 
министра просвете, науке и технолошког раз-
воја буде именован за директора (подноси се 
пре закључења уговора); уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих посло-
ва да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање 
у поступку и на начин прописан законом (не 
старије од шест месеци); доказ да против кан-
дидата није покренута истрага нити подигнута 
оптужница код надлежног суда (не старије од 
шест месеци); оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци); доказ да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику); 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), а уколико се на конкурс пријави-
ло лице које је претходно обављало дужност 
директора школе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); преглед 
кретања у служби са биографским подацима 
и предлог програма рада директора школе. 
Рок за подношење пријава на конкурс за 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом се подносе на 
адресу: Економско-трговинска школа „Слав-
ка Ђурђевић”, 35000 Јагодина, ул. Кнегиње 
Милице бб, са назнаком „Комисија за избор 
директора” или се могу предати лично секре-
тару школе. Непотпуне и/или неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 024/811-412, 024-815-989

Наставник математике
у одељењима на мађарском наставном 

језику, на одређено време,  
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 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 тума-
чење) кандидат треба да испуњава и следеће 

услове: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са 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 да има стечено 
образовање у складу са Правилником 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 и 4/2021) предвиђе-
но за наставника математике, и дозволу за 
рад (лиценцу); 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и мађарски 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Испуњеност овог услова цениће се у 
складу с чланом 141 став 6 ЗОСОВ. Уз пријаву 
на конкурс с кратком биографијом – кретањем 
у служби доставити: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању и лиценце; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казне-
не евиденције МУП-а не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; попуњен пријавни формулар који је 
прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави Школи пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна шко-
ла „Петефи Шандор”, Сента, Арпадова 83. 
Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/811-412.

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 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 тума-
чење) кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са 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 да има стечено 
образовање у складу са Правилником 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 и 4/2021) пред-
виђено за наставника физичког и зравстве-
ног васпитања, и дозволу за рад (лиценцу); 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и мађарски језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Испуњеност 
овог услова цениће се у складу с чланом 141 
став 6 ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс с кратком 
биографијом – кретањем у служби доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
лиценце; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела набројана у тачки 3 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; попуњен пријав-
ни формулар који је прописан од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и налази се на сајту Министарства. 
Копије морају бити оверене. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
изабрани кандидат треба да достави школи 
пре закључења уговора о раду 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за зашпошљавење „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документи-
ма слати на адресу: Основна школа „Петефи 
Шандор”, Сента, Арпадова 83 Сва обавештења 
могу се добити на телефон: 024/811-412.

Посао се не чека,  
посао се тражи



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1008 | 05.10.2022.52

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАДИН МИТИЋ”

Лапље Село

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националнoсти 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању, знање ромског 
језика и савладан програм обуке у складу 
са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87/2019); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; извршена психолош-
ка процена способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству – овере-
на копија не старијa од шест месеци; извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном 
образцу са холограмом – оверена копија; ове-
рен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања; биографију. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора 
о раду. Пријавни формулар са биографијом и 
конкурсом траженим доказима о испуњености 
услова доставити лично или поштом на адресу: 
ОШ „Миладин Митић” 38204 Лапље Село, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона 038/81-118.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
38212 Обилић, Цара Душана 7

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 122, 139 и 140 став 1 и став 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 06/2020, 129/2021), и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника у 
основној школи, односно педагога или психо-
лога, стечено на: 1) студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне или трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно рупу предмета. 
Да има дозволу за рад наставника; да има 
положен испит за директора школе (лицен-
цу директора). Изабрани директор који нема 
положен испит за директора школе, дужан 
је да исти положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, а ако не положи 
испит за директора у року од две године од 
дана ступања на дужност, престаје дужност 
директора. Да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију; да против њега није покренут 
кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела, непостојање дискриминатор-
ног понашања, утврђеног у складу са зако-
ном; да 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 васпитно-образовни рад; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има најмање 
8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да при-
ложе доказ да испуњавају наведене услове, и 
то: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о поседо-
вању дозволе за рад – оверену фотокопију 

уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; доказ о годинама рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања – потврду (оверену фотокопију или 
оригинал) о годинама рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, од нај-
мање 8 година; уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова о каз-
неној евиденцији за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017) – не старије од 6 месеци; 
уверење привредног суда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству, оверена фотокопија или оригинал (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених, оверена фотокопија или оригинал; 
уверење да кандидат има обуку и положен 
испит за директора школе, оригинал или ове-
рена фотокопија (пријава која не буде садр-
жала уверење о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора школе неће се 
сматрати непотпуном, а уколико кандидат 
буде изабран за директора биће у обавези да 
у законском року положи испит за директо-
ра школе); доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника – инспектора) уколико 
га поседује, оверена фотокопија (у супрот-
ном потребно је доставити потврду надлежне 
Школске управе да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор кандидата); доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата 
који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе, оверена фотокопија (у супрот-
ном је потребно доставити потврду надлеж-
не Школске управе, да у периоду његовог 
мандата није вршен стручно-педагошки над-
зор школе); биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима – лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима издато од стране 
надлежне здравствене установе; доказ да кан-
дидат зна српски језик као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (за канди-
дате који образовање нису стекли на српском 
језику). Рок за пријаву кандидата је30 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаву са пратећом документацијом достави-
ти лично или слати на адресу: Основна школа 
„Бранко Радичевић”, у Обилићу, Цара Душана 
7, 38212 Обилић, са назнаком „Пријава за кон-
курс за избор директора”.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб.
тел. 028/498-298

Редовни професор за ужу научну 
област Фармакологија

Редовни професор за ужу научну 
област Орална хирургија

Ванредни професор за ужу научну 
област Стоматолошка протетика

Посао се не чека, посао се тражи
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Доцент за ужу научну област 
Превентивна и дечја стоматологија

Асистент за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија

Асистент за ужу научну област 
Орална медицина и пародонтологија

Сарадник у настави из уже научне 
области Орална медицина и 

пародонтологија

УСЛОВИ: I Услови за избор наставника: 
А) У звање Редовног професора може бити 
бирано лице које испуњава следеће мини-
малне услове: обавезни услови: 1. испуње-
ни услови за избор у звање ванредног про-
фесора; 2. позитивна оцена педагошког рада 
у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода; 3. објављена 
два рада из научне области за коју се бира, у 
периоду од избора у звање ванредног профе-
сора, у часописима категорије М21, М22 или 
М23; 4. цитираност од 10 хетероцита; 5. јед-
но пленарно предавање на међународном или 
домаћем научном скупу или два саопштења 
на међународним или домаћим научним ску-
повима; 6. књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник од стране наставно научног 
већа факултета, поглавље у одабраном уџбе-
нику или превод одабраног иностраног уџбе-
ника, за ужу научну област за коју се бира, 
објављеног у периоду од избора у настав-
ничко звање; 7. резултат у развоју научно-
наставног подмлатка на факултету; 8. учешће 
у комисијама за одбрану три завршна рада на 
специјалистичким, односно мастер академ-
ским студијама; 9. наставник који се бира у 
звање редовног професора мора испуњавати 
и услове да буде ментор за вођење докторске 
дисертације у складу са стандардом 9 (настав-
но особље) „Правилника о изменама и допу-
нама Правилника о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма”. Изборни услови: Канди-
дат за избор у звање мора да испуни најмање 
два изборна елемента предвиђена чланови-
ма 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и 
образложени у реферату комисије за писање 
извештаја о пријављеним кандидатима за 
избор у звање наставника. Наставницима на 
клиничким предметима неопходна одгова-
рајућа здравствена специјализација.
Б) У звање ванредног професора може бити 
бирано лице које испуњава следеће услове: 
обавезни услови: 1. испуњени услови за избор 
у звање доцента; 2. позитивна оцена педа-
гошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода; 3. 
обавезно педагошко искуство на универзитету 
у трајању од најмање три године; 4. објавље-
на два рада из научне области за коју се бира, 
у периоду од избора у звање доцента у часо-
писима категорије М21, М22 или М23; 5. ори-
гинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту; 6. одобрен уџбеник, 
монографија, практикум или збирка задатака 
од стране наставно-научног већа факултета 
(све са ИСБН бројем) за ужу научну област 
за коју се бира. Изборни услови: Кандидат 
за избор у звање мора да испуни најмање 
два изборна елемента предвиђена чланови-
ма 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и 
образложени у реферату комисије за писање 
извештаја о пријављеним кандидатима за 
избор у звање наставника.
В) У звање доцента може бити бирано лице 
које испуњава следеће минималне услове: 
обавезни услови: лице које је претходне сте-

пене студија завршило са просечном оценом 
најмање осам (8), односно, које има најмање 
три године педагошког искуства на универзи-
тету, има научни назив доктора наука, и има 
научне, односно, стручне радове објављене 
у научнимчасописима или зборницима, са 
рецензијама; позитивна оцена педагошког 
рада у студентским анкетама током цело-
купног претходног изборног периода; оба-
везно педагошко искуство на универзитету, 
у трајању од најмање три године; објављен 
један рад из научне области за коју се бира 
у часопису категорије М21, М22 или М23. 
Изборни услови: Кандидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемен-
та предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима за избор у звање наставника.
Г) У звање асистента може бити бирано лице 
које испуњава следеће услове: обавезни 
услови: за асистента на факултету може бити 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане Законом о високом образовању, Ста-
тутом факултета и овим Правилником и то: 
ако је интегрисане академске студије завр-
шио са просечном оценом најмање осам; ако 
је уписао другу годину докторских студија; 
ако има смисао и способност за наставни 
рад; кандидат мора да има завршену одго-
варајућу специјализацију. Посебни услови; 
смисао и способност за наставни рад Асистен-
та на предклиничким предметима факултета 
утврђује се на основу: већег броја објавље-
них научних радова у домаћим и иностраним 
часописима; најмање један научни рад као 
први или једини аутор објављен у часопису 
категорије М50; већег броја стручних радова 
на домаћим или међународним скуповима; 
краћег рока студирања – млађи кандидат; 
еће оцене на специјалистичком испиту; веће 
просечне оцене свих положених испита на 
првој години докторских студија; већег броја 
стручних радова на домаћим и међународним 
скуповима; 
Д) У звање сарадника у настави може бити 
бирано лице које испуњава следеће услове: 
обавезни услови: за сарадника у настави на 
факултету може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане Законом о висо-
ком образовању, Статутом факултета и овим 
Правилником и то: ако је студент докторских 
студија; ако је интегрисане академске студије 
завршио/ла са просечном оценом најмање 
осам (8, 00); ако има смисао и способност за 
наставни рад. Посебни услови: смисао и спо-
собност за наставни рад Сарадника у настави 
на клиничким предметима Факултета утврђује 
се на основу: веће просечне оцене из предме-
та уже научне области; већег броја научних 
радова објављених у домаћим и иностраним 
часописима; већег броја стручних радова на 
домаћим или међународним скуповима; краћи 
рок студирања – млађи кандидат; врста и 
број добијених студентска признања; актив-
но познавање страних језика; активно позна-
вање рада на рачунару. Смисао и способност 
за наставни рад Сарадника у настави на пред-
клиничким предметима факултета утврђује се 
на основу: веће просечне оцене из предме-
та уже научне области; већег броја научних 
радова објављених у домаћим и иностраним 
часописима; већег броја стручних радова на 
домаћим или међународним скуповима; краћи 
рок студирања – млађи кандидат; врста и 
броју добијених студентска признања; актив-
но познавање страних језика; активно позна-
вање рада на рачунару. Посебни услови, оце-
на испуњености услова и поступак избора 
наставника и сарадника регулисани су Зако-

ном о високом образовању, Правилником о 
ближим условима за избор наставника Уни-
верзитета у Приштини – Косовска Митрови-
ца, Правилника о условима начину и поступку 
избора у звање сарадника Приштина-Косовска 
Митровица и Статутом Медицинског факул-
тета у Приштини – Косовска Митровица. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни доста-
вити доказе о испуњености услова предвиђе-
них конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања у часопису Национал-
не службе за запошљавање „Послови” и на 
сајту Факултета. Пријаве доставити на адре-
су Медицински факултет у Приштини, 38220 
Косовска Митровица, Анри Динана бб., или 
предајом архиви факултета 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Васпитач
за рад са децом узраста  

од три године до поласка у школу,  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом и имају одгова-
рајуће образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, мастер струковне 
студије) и специјалистичке струковне сту-
дије по прописима који су уређивали висо-
ко образовање у периоду од 10. септембра 
2005. године до 7. октобра 2017. године; или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; или лица на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање; или изузетно средње 
образовање и године радног искуства на тим 
пословима стечено до дана ступања на сна-
гу прописа којима се уређује област предш-
колског васпитања и образовања и да имају 
дозволу за рад (лиценцу); да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом – доказ не старији од 6 месеци 
подноси се пре закључења уговора о раду; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20, 129/21); да 
имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати прилажу: 
потпуну личну и радну биографију, са адре-
сом и контакт телефоном – ЦВ, оверену копију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старија од 6 
месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а не старије од 6 месеци), 
формулар за пријаву на конкурс. Напомена: 
кандидат који не поседује лиценцу, односно 
нема положен стручни испит, дужан је да исти 
положи у законском року након заснивања 
радног односа. Кандидати попуњавају форму-
лар за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним формуларом 
достављају установи, лично или путем поште 
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на горе наведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кон-
курс је отворен 8 дана.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: послове медицинске сестре вас-
питача за рад са децом од шест месеци до 
три године, може обављати: лице које има 
средње образовање у трајању од четири 
године медицинска сестра – васпитач; лице 
које има одговарајуће више образовање 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста – васпитач, има доз-
волу за рад (лиценцу); има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом – 
доказ не старији од 6 месеци подноси се пре 
закључења уговора о раду); да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 06/20, 129/21); да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати прилажу: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ, оверену копију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старија од 6 месеци), уверење да канди-
дат није осуђиван (уверење МУП-а не ста-
рије од 6 месеци), формулар за пријаву на 
конкурс. Напомена: кандидат који не посе-
дује лиценцу, односно нема положен струч-
ни испит, дужан је да исти положи у закон-
ском року након заснивања радног односа. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву 
на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом достављају 
установи, лично или путем поште на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је 
отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола 
Авенија краља Петра Првог 10/а

тел. 034/6811-489

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образо-
вања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); 
на студијима првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијима у трајању 
од три године или вишим образовањем; 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс, који се налази 
на званичној интрнет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар, канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипло-
ме, односно дипломе и додатка уз диплому 
о одговарајућој стручној спреми или уве-
рења о стеченој стручној спреми и уверење 
о положеним испитима, уколико се прилаже 
уверење оно не може бити старије од шест 
месеци, извод из матичне књиге рођених – 
оригинал или оверена фотокопија, уверење 
о држављанству не старије од шест месеци 
(ако се доставља фотокопија мора бити ове-
рена); уверење полицијске управе, не ста-
рије од шест месеци да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, 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, фотокопија уверења 
мора бити оверена; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику – 
уверење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар са потребном документа-
цијом слати на адресу: Авенија краља Петра 
I 10/а, 34 310 Топола, са назнаком „Конкурс 
за васпитача”. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор и има нај-
мање три члана. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. РОК: 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у штампаном издању часописа „Посло-
ви”. Контакт телефон: 034/6811-489.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање асистент са 
докторатом, за научну област 

Економске науке, ужа научна област 
Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из нау-
чне области Економске науке: доктор наука – 
економске науке.

Сарадник у настави, за научну 
област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
научна област Примењено 

рачунарство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских студија 
из научне области Рачунарске науке, Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство или 
Организационе науке (Информациони систе-
ми), који је студије првог степена завршио са 
просечном оценом најмање 8 (осам).

Општи предуслов: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 135 ст. 1 Стату-
та Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдом надлежног органа (Полицијске 
управе) да нису осуђивани за кривична дела 
прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању, Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Правилника 
о организацији и систематизацији послова на 
Економском факултету Универзитета у Кра-
гујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање и Статута Економског факултета у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити и: биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије дипло-
ма или уверења којима се потврђује стручна 
спрема; уверење полицијске управе да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месе-
ци; уверење Суда да против кандидата није 
покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница. Правноваљану конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова кон-
курса, кандидати су обавезни да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску – ЦД). 
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са доку-
ментима, са назнаком „За конкурс”, доставити 
на адресу: Економски факултет, Крагујевац, 
Лицеја Кнежевине Србије 3.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова прописа-
них 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), испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 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): 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја у складу са 
чланом 154 став 2 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 129/2021). Уз 
одштампани и попуњен пријавни формулар 
кандидати достављају установи потребну 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, 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 (ори-
гинал и не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
и не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); доказ да кандидат зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом, са назнаком „За конкурс”, на 
адресу Предшколска установа „Полетарац” 
Баточина, ул. Краља Петра I бр. 73 Баточи-
на, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” сваког рад-
ног дана, у периоду од 07.30 до 15.30 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

КРАЉЕВО

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА

„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево, Миомира Бркушанца Мишка 2

тел. 036/359-888

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена,  

на одређено време до повратка 
запосленог са функције, а најдуже  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
чл. 139 и140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/20196/2020 
и 129/2021) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама. 
Кандидат треба да поседује образовање из 
психолошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из члана 142 став 1 Закона, 
а кандидат који нема образовање из претход-
ног става обавезан је да га стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидат треба и да има: психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, 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 обрзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
који није стекао образовање на српском јези-
ку). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију заједно са пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поднесу 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; потврду или уверење високошколске 
установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу 
– оригинал или оверена фотокопија; извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе – не старије од шест месеци од дана 
објављивања конкурса – оригинал или ове-
рена фотокопија; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) – оригинал или 
оверена фотокопија; да знају српски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 
доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, 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 обрзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, доказ представља уверење надлежног 
суда; оригинал или оверену копију извода из 

матичне књиге рођених; радну биографију. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат по окончању конкур-
са (лекарско уверење) а пре закључења уго-
вора о раду. Пре доношења одлуке о избору 
кандидата врши се провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима од 
стране Националне службе за запошљавање.

Радник на одржавању хигијене  
– чистачица

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Радник на одржавању хигијене  
– чистачица

за 35% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене  

са боловања

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених 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), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном и 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 6/20 и 
129/2021) и то: да има одговарајуће обра-
зовање (основна школа) за рад на радном 
месту чистачице, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски јазик. Уз одштампан 
и читко попуњен пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања), доставити: оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених, уверење надлежног суда и извод 
из казнене евиденције полицијске управе – 
Одељење за казнену евиденцију (не старију 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пре доношења 
одлуке о избору кандидата врши се провера 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима од стране Националне службе за 
запошљавање. 

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу Послови, на адресу 
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Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе 
Радић”, 36000 Краљев,о Миомира Бркушанца 
Мишка 2, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање, стечено: (1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дијама 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, уз које кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или (2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има дозволу за рад наставника; 
3) да има положен испит за директора школе 
(лиценцу директора), изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, а ако не положи испит 
за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност, престаје дужност дирек-
тора; 4) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 5) 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела 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; 6) да 
има држављанство Републике Србије; 7) да 
зна српски језик (на том језику се остварује 
образовно-васпитни рад у школи); 8) да има 
најмање осам година рада у образовно-вас-
питној установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: доказ 
да има одговарајуће образовање (оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању); 
оверену фотокопију дозволе за рад наставни-
ка; оверену фотокопију лиценце за директора 
школе (ако је поседује); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за дела из тач-
ке 5) конкурса; доказ о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о знању српског језика; 
потврду о дужини рада у образовно-васпитној 
установи на пословима образовања и васпи-

тања; доказе о резултатима стручно-педагош-
ког надзора у свом раду (извештај просвет-
ног саветника); остале податке које сматра 
корисним у циљу свог избора (преглед кре-
тања у служби, друге доказе о сопственим 
стручним и организационим способностима). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаву на конкурс са документацијом, кан-
дидати достављају школи на горе наведену 
адресу. Рок за пријем пријава почиње од 
момента објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон број 
037/3552-353.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖОДАР МИЉКОВИЋ”

Горњи Присјан, 16212 Свође

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог 

именованог за директора у првом 
мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос 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 129/20), и то: 
1. да има стечено одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати, поред кратке биогра-
фије, треба да доставе попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способностиза рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), доказ о неосуђиваности за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног 
понашања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старија од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених на одговарајућем обрасцу 

са холограмом; доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). У току трајања 
поступка одлучивања конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата који се, у року 
од 8 дана од истека рока за подношење 
пријава, упућују на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати из ужег 
избора бити благовремено обавештени. Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Својеручно 
потписане пријаве, са контакт подацима и са 
потребном документацијом доставити, лично 
или поштом, у затвореној коверти на адре-
су школе: ОШ „Божидар Миљковић”, Горњи 
Присјан, 16212 Свође, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Кандидати који не буду иза-
брани документацију могу преузети у секре-
таријату школе. Присјан. Ближе информације 
на број телефона: 010/2689-200.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Лесковац, Димитрија Туцовића бб.
тел. 016/234-612

1) Наставник енглеског језика са 
16,66% радног времена и наставник 

грађанског васпитања са 10% 
радног времена

(26,66% радног времена), на одређено 
време до повратка запослене  

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

2) Наставник српког језика
са 17,22% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене  
са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

3) Наставник српског језика
на одређено време, до повратка 

запослене са трудничко-породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

4) Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време, до повратка 
запослене са трудничко-породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

5) Наставник електротехничке групе 
предмета

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

преко 60 дана а најкасније  
до 31.08.2023.

6) Наставник машинске групе 
предмета

са 67% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана а најкасније  
до 31.08.2023.

Условио за радна места 1, 2 и 3: канди-
дат треба да испуњава услове из члана члана 
139 и члана 140 став 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 129/21:) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, из 
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општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
27/2022): да има одговарајуће високо образо-
вање; 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 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад. 

Услови за радна места 4 и 5: кандидат 
треба да испуњава услове из члана члана 
139 и члана 140 став 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 129/21:) и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Електротехника 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 27/2022): да има одговарајуће 
високо 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад.

Услови за радно место 6: кандидат тре-
ба да испуњава услове из члана 140 став 1), 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 129/21), Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада машинство и обрада метала 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 27/2022): да има одговарајуће 
високо 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи 
потребну документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми као доказ 
да има одговарајуће образовање или уве-
рење о стеченом образовању (ако диплома 
није уручена) не старије од 6 месеци; канди-
дати који су високо образовање стекли након 
10. септембра 2005. године подносе оверену 
фотокопију дипломе основних и мастер сту-
дија; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству као доказ да имају 
држављанство Републике Србије (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
уверење из казнене евиденције МУП – а да 
нема осуде (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); доказ о знању срп-
ског језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или 
су положили испит из српског језика по про-
граму одговарајуће школску установе. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима 
подноси се пре закључење уговора о раду са 
изабрани кандидатом. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор у скла-
ду са Законом. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидтаима са листе из претходоног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и достављају је дирек-
тору. Директор досноси доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене лис-
те. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: 
Техничка школа „Раде Металац”, Димитрије 
Туцовића бб., Лесковац. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе, путем телефона 
016/234-612.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16201 Манојловце, Маршала Тита 98

тел. 016/785-234

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 

односно до повратка запосленог са 
функције директора а најдуже до 

31.08.2023.

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, односно до 
повратка запосленог са функције 

помоћника директора а најдуже до 
31.08.2023.

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 
140 ЗОСОВ („Службени гласник РС” бр. 88/17, 

27/18). Посебни услови: врста и степен стру-
чне спреме за одређено радна места настав-
ник математике и наставника разредне наста-
ве за које је расписан конкурс прописани су 
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 и 11/19). Пријавни формулар 
за учешће на конкурсу кандидат преузима са 
званичне интеренет странице Министарства 
просвете, попуњава га и заједно са докази-
ма о испуњавању услова конкурса подноси на 
адресу ОШ ”Радоје Домановић” Маршала Тита 
98, 16201 Манојловце са назнаком „За конкурс 
„ у року од 8 дана од дана објављивања овог 
конкурса. Уз пријавни формулар кандидат 
подноси следеће доказе о испуњавању усло-
ва конкурса: оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми; оверену фотокопију / ори-
гинал извода из матичне књиге рођених (са 
холограмом); оверену фотокопију / оригинал 
уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци); уверење да лице није осуђивано за 
дела прописане чланом 139 став 1) тачка 3) 
ЗОСОВ (издаје надлежни МУП РС) – доказ о 
познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском јези-
ку; лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
подноси кандидат пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотоко-
пија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Неоверене фотокопије 
докумената сматраће се непотпуном докумен-
тацијом и по истој се неће поступати. Благо-
временом пријавом сматраће се она пријава 
која је предата у року утврђеном конкурсом. 
Потпуном пријавом сматраће се пријава која 
у прилогу садржи документа којим кандидат 
доказује да испуњава услове означене у кон-
курсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати ће бити пис-
мено обавештени о одлуци конкурсне коми-
сије у законом предвиђеном року. Ближа оба-
вештења у вези са расписаним конкурсом се 
могу добити лично у секретаријату школе или 
на телефон 016/785-234 сваког радног дан од 
8 до 12 часова.

НИШ

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОЉЕВАЦ”
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за избор директора су следећи: посе-
довање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 став 1 и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. зак. 
10/2019 и 6/2020), и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 (четири) године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачке 1). подтачке (2) мора да има завршене 
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студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је 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 дискриминаторско понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик; да има дозволу за рад за настав-
ник, педагога или психолога, и то за рад у 
школи у подручју рада којој припада Школа 
(економија, право и администрација); да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани директор који нема положени избор 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву кан-
дидат подноси: оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (кандидати 
који су стекли образовање по прописима о 
високом образовању почев од 10.9.2005. годи-
не достављају оверену фотокопију дипломе 
и мастер и основних студија); оверен препис 
/ фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о радном искуству у области образовања 
и васпитања; доказ о држављанству (уверење 
о држављанству); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања – уверење МУП-а; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверен препис / фото-
копију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује) – не старије од 6 месеци; 
преглед кретања у служби са биографским 
подацима, адресом становања, бројем телефо-
на и/или адресом електронске поште; (доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама). 
Директор се бира на период од четири годи-
не. Рок за достављање пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве дос-
тављати на адресу: Средња школа „Дољевац”, 
Др Михајла Тимотијевића 3, 18410 Дољевац, 
са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 018/325-1550.

НОВИ ПАЗАР

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

тел. 020/811-110

Наставник ликовне културе
за 75% норме (50% у матичној школи и 
25% у ИО Долово), на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

боловања

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 документациа: одговарајуће образо-
вање, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, потврда 
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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, уверење о 
држављанству, да зна српски језик, ако се 
образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине осим услова из става 1 
члана 139 лице мора да има и доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услове из става 1 овог члана доказује 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1, 3-5 овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс а доказ 
из члана 1 тачка 2 овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, 
који заједно са потребном документацијом 
достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе запошљавања „Послови” на 
адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо” Тутин, 
Његошева 15. Кандидати ће бити писмено 
обавештени о избору у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке о пријему. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИЗУДИН ШУШЕВИЋ”

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/321-048

1) Референт за финанасијско-
административне послове

2) Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог који је именован 

за помоћника директора школе до краја 
школске године, за 45% норме 

3) Наставник српског и босанског 
језика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана до повратка 
запослене која се налази на одсуству 

ради посебне неге детета

4) Наставник српског  
и босанског језика

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана до 

повратка запослене која се налази на 
породиљском одсуству, за 50% норме

5) Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана до 
повратка запосленог које је именован 

за помоћника директора школе до краја 
школске године, за 50% норме 

6) Библиотекарка
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана до повратка 
запослене која се налази на боловању, 

за 50% норме

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице, под условом прописаном Законом и 
ако: 1) има одговарајуће образовање по Пра-
вилнику о унутрашњости и систематизацији 
послова у Техничкој школи Изудин Шушевић”, 
односно да има четврти степен стручне спре-
ме након завршетка средње школе, економ-
ске или гимназије (за радно место под ред-
ним бројем 1), односно да има одговарајуће 
образовање по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
(за радна места под р.бр. 2, 3, 4, 5 и 6); 2) 
има психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвоа у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолоетног лицаили родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискиминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(српски и босански). Уз одштампани приме-
рак пријемног формулара који је прописан на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, кандидати су дужни да доставе 
следећу докментацију: доказ о стручној спре-
ми – диплома, оригинал или оверена фото-
копија, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија, уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија, доказ о познавању језика на коме се 
обавља образовно васпитни рад, односно 
знање српског и босанског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или висо-
ким образовањем на српском и босанском 
језику или да је кандидат положио испит из 
наведених језика по програму одговарјуће 
високошколске установе, у скалду са чланом 
141 Закона о основама система образовања и 
васпитања, уверење да канидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Напомена: Лекарско уверење кандидат при-
лаже пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са потпуном документацијом доставит на 
горе наведену адресу. Конкурс остаје отворен 
осам дана од дана оглашевања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрити. 
Контакт телефона на 020/321-048.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
22 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образо-
вање из области педагошких наука на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) студијама у трајању од 
три године или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач
23 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће средње обра-
зовање у трајању од четири године (медицин-
ска сестра – васпитач), оспособљена за рад са 
децом узраста од шест месеци до три године и 
лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста-васпитач.

Сарадник – медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено средње образовање здравс-
твене струке у трајању од четири године.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија

УСЛОВИ: Стечено средње образовање у 
трајању од четири године – електротехничка 
школа, једна година радног искуства у струци.

Возач Б категорије – возач 1
2 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено средње образовање у 
трајању од четири године, возачка дозвола  
Б категорије.

Спремачица – спремачица у вртићу
10 извршилаца

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

Сервирка – сервирка у вртићу
4 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: општи услови: Поред општих услова 
за заснивање радног односа предвиђених чл. 
24 Закона о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чл. 139 став 1 тачка 
1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 – др закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства, доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија) и уверење о неос-
уђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 

3 Закона које издаје надлежна служба МУП-а 
(оригинал или оверена фотокопија не сме 
бити старија од 6 месеци). Изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Писане пријаве могу 
се доставити путем поште или донети лично 
на адресу ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, 
Павла Симића 9, са назнаком „За конкурс на 
неодређено _____ (назначити радно место за 
које се кандидат пријављује)”. Кандидати који 
конкуришу на више радних места достављају 
само један примерак документације уз оба-
везно онолико попуњених формулара са сај-
та Министарства за колико места конкуришу. 
Кандидати су дужни да на пријави за конкурс 
обавезно наведу адресу елекронске поште и 
број телефона на који су доступни. Све одлу-
ке конкурсне комисије ће бити објављене на 
званичној интернет страници ПУ „Радосно 
детињство” www.predskolska.rs, као и конач-
ни резултати конкурса, на које незадовољни 
кандидати имају право на жалбу у року од 8 
дана од дана објављивања резултата конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ГИМНАЗИЈА СМАРТ
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

1. Наставник предмета примена 
рачунара

(1 извршилац са 80% и 1 извршилац  
са 30% радног времена)

2 извршиоца

2. Наставник предмета рачунарски 
системи

са 21% радног времена

3. Наставник предмета српски језик 
и књижевност

са 78% радног времена

4. Наставник предмета филозофија
са 30% радног времена

5. Послови маркетинг менаџера
са 70% радног времена

6. Наставник предмета географија
са 50% радног времена

7. Наставник предмета оперативни 
системи и рачунарске мреже

са 10% радног времена

8. Наставник предмета рачунарство 
и друштво

са 25% радног времена

9. Наставник предмета модели и 
базе података

са 30% радног времена

10. Наставник предмета рачунарство 
и информатика

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће 
законом прописане услове за заснивање рад-
ног односа: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и стручну спрему предвиђену Правилником 

о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/2022); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање 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; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад. Потребно 
додатно искуство: ECDL сертификат; позна-
вање рада на „Smart board” табли; познавање 
енглеског језика.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”, искључиво путем електрон-
ске поште на адресу: gimnazija@smart.edu.
rs, са назнаком „За конкурс”. Кандидати тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар 
(преузима се са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(скениран); диплому (скениран оригинал), 
уверење о држављанству (скениран ориги-
нал), ECDL сертификат (скениран оригинал); 
уверење да није осуђиван од стране МУП-а 
(скениран оригинал); биографију. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. На разговор ће бити позвани 
само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно 
лекарско уверење да имају здравствену спо-
собност и уверење за психичку, физичку спо-
собност, за рад са ученицима издато у задњих 
шест месеци доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
одредбама чл. 122 ст. 5, чл. 139 и чл. 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање из чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника средње стру-
чне школе – балетске школе у подручју рада 
– култура, уметност и јавно информисање, за 
педагога и психолога, стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
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четири 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 научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2. 
да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 3. да има обуку и поло-
жен испит за директора установе; 4. да има 
најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Директор школе се бира на период 
од 4 године, мандат директора тече од дана 
ступања на дужност. Образовно-васпитни рад 
у школи се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат прилаже сле-
дећу документацију: оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника или стручног 
сарадника у складу са законом; доказ о посе-
довању лиценце за рад (уверење о положе-
ном стручном испиту или обавештење о поло-
женом испиту за лиценцу за наставника или 
стручног сарадника); доказ о обављеној обуци 
и положен испит за директора школе; доказ – 
потврду о најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење – може се приложит и из персонал-
ног досијеа запосленог, а кандидат који буде 
изабран ће накнадно, пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама, достави-
ти ново); уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 – (доказ о неосуђиваности, однос-
но уверење из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије не старије од 30 дана); уве-
рење од надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (које није старије од 30 дана); 
доказ о неосуђиваности правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (уверење привредног суда које није 
старије од 30 дана); доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење које није старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, осим кандидата који су на српском 
језику стекли одговарајуће образовање (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника); уколико је 
кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе, резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања; биографију са прегледом радне био-
графије; предлог програма рада директора 
школе и друге исправе, односно доказе који-
ма кандидат доказује испуњеност услова кон-
курса. Документација без доказа о положе-
ном испиту за директора школе сматраће се 
потпуном, а изабрани кандидат за директора 
школе који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, у складу са 
условима прописаним законом. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи / фотокопије. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Избор директо-
ра школе врши министар у року од 30 дана 
од дана пријема документације од Школског 
одбора школе и доноси решење о његовом 
именовању, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Пријаве са 
документацијом, односно прилозима којима се 
доказује испуњеност услова за избор директо-
ра достављају се лично или поштом у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за дирек-
тора” на адресу: Балетска школа у Новом 
Саду, 21102 Нови Сад, Булевар цара Лазара 
67. Сва потребна обавештења у вези конкурса 
могу се добити у секретаријату школе на тел. 
021/529-225.

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

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Интернистичка онкологија) 

2. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Хистологија и ембриологија
на одређено време од 3 године

3. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 

бира и остали услови за редовног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и чланом 23 Правилника о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета Нови Сад. 

УСЛОВИ 2-3: студент докторских студија са 
завршеним интегрисаним академским сту-
дијама медицине, који је сваки од претходних 
степена студија завршио просечном оценом 
најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су 
чланом 84 Закона о високом образовању, Ста-
тутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 33 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду. Посебан 
услов: кандидати који конкуришу за клиничке 
предмете подносе доказ да су у радном одно-
су у установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: 1. краћу биографију; 2. 
фотокопију личне карте (уколико лична кар-
та поседује чип, доставити фотокопију очита-
не, у случају да нема чип, довољна је обич-
на фотокопија и једне и друге стране личне 
карте са јасно видљивим подацима); 3. ове-
рене копије диплома (копија се оверава код 
јавног бележника / нотара); 4. списак радо-
ва и публикација (у два примерка); 5. ЦД са 
радовима и публикацијама који су наведени у 
списку; 6. Образац упитника и Образац прија-
ве на конкурс се преузимају са сајта: https://
www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php; 7. доказ о 
некажњавању (преузима се у СУП-у). Прија-
ве са документацијом подносе се писарни-
ци Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук 
Вељкова 3, Нови Сад са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Медицински факултет 
задржава право да контактира пријављене 
кандидате за случај потребе допуне доку-
ментације, те вас молимо да доставите тачне 
податке за контакт. Доказ о некажњавању, 
можете доставити најкасније 30 дана од дана 
објављивања конкурса, обзиром на потребну 
процедуру издавања предметног доказа. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

СРЕДЊА ПОСЛОВНО 
МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА

21000 Нови Сад, Модене 5

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време 10 месеци

УСЛОВИ: Лице са завршеним VII/1 степеном 
стручне спреме – информатичар / мастер 
информартичар; дипломирани информарти-
чар; дипломирани економиста за пословну 
информатику; дипломирани економиста за 
статистику и информатику; мастер инжењер 
информационих технологија; дипломира-
ни инжењер информационих технологија; 
дипломирани инжењер електротехнике за 
електромеханику; дипломирани инжењер 
електротехнике за енергетику; мастер про-
фесор математике и информатике; професор 
математике; мастер професор информати-
ке и физике. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 065/2700-012. Пријава кандидата на 
e-mail адресу: info@bit.edu.rs. Рок за пријаву 
15.10.2022. године.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Поштански саобраћај 

и комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Саобраћајно инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 14 Правилника о минималним 
условима за избор наставника на Универзи-
тету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правил-
ника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Електроенергетика
са 10% радног времена, на одређено 

време од 5 година

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

3. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Сценска архитектура, техника 

и дизајн – сценска архитектура и 
техника

на одређено време од 5 година

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

4. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Социологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 

односно одбрањена докторска дисертација из 
области Социолошке науке, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

5. Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за ужу 
научну област Механика флуида, 
хидропнеуматска, гасна и нафтна 

техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација из 
области Машинско инжењерство, да је прет-
ходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 14 Правилника о минималним 
условима за избор наставника на Универзи-
тету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правил-
ника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

6. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Примењено софтверско 
инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилни-
ка о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критеријуми-
ма за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

7. Наставник за ужу научну 
област Управљање ризиком од 

катастрофалних догађаја и пожара 
у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Грађевинско инжењерство или 
Архитектура (ТТ) или Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду или Упра-
вљање ризиком од катастрофалних догађаја и 
пожара да је претходне степене студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), 

односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 
Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

8. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни назив доктора наука, однос-
но доктора уметности или одбрањена доктор-
ска дисертација, из области Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, као и услови про-
писани чланом 13 Правилника о минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

9. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Електроенергетика
са 10% радног времена, на одређено 

време од 3 године

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

10. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Грађевински материјали, процена 

стања и санација конструкција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни назив доктора наука, однос-
но доктора уметности или одбрањена док-
торска дисертација, из области Грађевинско 
инжењерство, као и услови прописани чланом 
13 Правилника о минималним условима за 
избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

11. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Примењено 

софтверско инжењерство
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство и студент је докторских сту-
дија који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
8 (осам) или завршене магистарске студије 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.
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12. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Електроника

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 

Електроенергетика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

14. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Енергетска 
електроника, машине, погони и 
обновљиви извори електричне 

енергије
на одређено време од 3 године

4 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

15. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Електрична 

мерења, метрологија и биомедицина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или и студент је докторских 

студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

16. Сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
са 50% радног времена, на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

17. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Рачунарска 

графика
на одређено време од 3 године

4 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство или архитектута или машин-
ско инжењерство или математичке науке или 
рачунарска графика или примењена матема-
тика и студент је докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 (осам) 
или завршене магистарске студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењер-
ство или архитектута или машинско машин-
ско инжењерство или математичке науке или 
рачунарска графика или примењена мате-
матика по законима пре доношења Закона о 
високом образовању и има прихваћену тему 
докторске дисертације, као и услови пропи-
сани чланом 84 Закона о високом образо-
вању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

18. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Примењене 
рачунарске науке и информатика

на одређено време од 3 године
11 извршилаца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области области Елекротехничко и рачу-
нарско инжењерство или ИМТ (Информа-
циони инжењеринг) или ИМТ (Информацио-
ни и аналитички инжењеринг) и студент је  

докторских студија који је сваки од претход-
них степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 (осам) или завршене магис-
тарске студије из области Елекротехничко и 
рачунарско инжењерство или ИМТ (Информа-
циони инжењеринг) или ИМТ (Информациони 
и аналитички инжењеринг) по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисертације, 
као и услови прописани чланом 84 Закона о 
високом образовању, чланом 156 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута 
Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о минималним услови-
ма за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

19. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Рачунарска 

техника и рачунарске комуникације
са 30% радног времена, на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области области Елекротехничко и рачу-
нарско инжењерство и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области Елекротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

20. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Аутоматика и 

управљање системима
са 50% радног времена, на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области области Елекротехничко и рачу-
нарско инжењерство и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области Елекротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

21. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Управљање 

ризиком од катастрофалних 
догађаја и пожара

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Грађевинско инжењерство или 
Архитектура (ТТ) или Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду или Упра-
вљање ризиком од катастрофалних догађаја 
и пожара и студент је докторских студија који 
је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 (осам) 
или завршене магистарске студије из области 
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Грађевинско инжењерство или Архитекту-
ра (ТТ) или Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду или Управљање 
ризиком од катастрофалних догађаја и пожа-
ра по законима пре доношења Закона о висо-
ком образовању и има прихваћену тему док-
торске дисертације, као и услови прописани 
чланом 84 Закона о високом образовању, чла-
ном 156 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 164 Статута Факултета техничких нау-
ка у Новом Саду и чланом 12 Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

22. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Технологија и 

организација грађења и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Грађевинско инжењерство и сту-
дент је докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам) или заврше-
не магистарске студије из области грађевин-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

23. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Хидротехника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Грађевинско инжењерство и сту-
дент је докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам) или заврше-
не магистарске студије из области грађевин-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

24. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Грађевински 

материјали, процена стања и 
санација конструкција

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Грађевинско инжењерство и сту-
дент је докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам) или заврше-
не магистарске студије из области грађевин-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

25. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Инжењерство 

информационих система
на одређено време од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Информационе технологије или 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент или Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство и студент је докторских сту-
дија који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
8 (осам) или завршене магистарске студије 
из области Информационе технологије или 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент или Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

26. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Производни и 
услужни системи, организација и 

менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент и студент је док-
торских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 (осам) или завршене магистарске 
студије из области Индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисертације, 
као и услови прописани чланом 84 Закона о 
високом образовању, чланом 156 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута 
Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о минималним услови-
ма за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

27. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Машине 
алатке, технолошки системи 
и аутоматизација поступака 

пројектовања
на одређено време од 3 године

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

28. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Графичко 

инжењерство
на одређено време од 3 године

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

29. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Архитектонско-

урбанистичко планирање, 
пројектовање и теорија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Архитектура (ТТ) и студент је док-
торских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 (осам) или завршене магис-
тарске студије из области Архитектура (ТТ) 
по законима пре доношења Закона о висо-
ком образовању и има прихваћену тему док-
торске дисертације, као и услови прописани 
чланом 84 Закона о високом образовању, чла-
ном 156 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 164 Статута Факултета техничких нау-
ка у Новом Саду и чланом 12 Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

30. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Теорије и 
интерпретације геометријског 

простора у архитектури и урбанизму
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Архитектура (ТТ) и студент је док-
торских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 (осам) или завршене магис-
тарске студије из области Архитектура (ТТ) 
по законима пре доношења Закона о висо-
ком образовању и има прихваћену тему док-
торске дисертације, као и услови прописани 
чланом 84 Закона о високом образовању, чла-
ном 156 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 164 Статута Факултета техничких нау-
ка у Новом Саду и чланом 12 Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

31. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Планирање, регулисање и 
безбедност саобраћаја

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Саобраћајно инжењерство или Архитектура 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
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прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

32. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Организација и технологије 
транспортних система

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степе-
на, односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим пре 
доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из Сао-
браћајно инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академ-
ске студије, као и услови прописани чланом 
83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
163 Статута Факултета техничких наука, чла-
ном 11 Правилника о минималним критерију-
мима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

33. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке  

и информатика, на одређено време 
од 1 године

19 извршилаца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Елекротехничко и рачунарско инжењерство 
или ИМТ (Информациони инжењеринг) или 
ИМТ (Информациони и аналитички инжење-
ринг) и уписане мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије, као и 
услови прописани чланом 83 Закона о висо-
ком образовању, чланом 155 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
та Факултета техничких наука, чланом 11 
Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

34. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Аутоматика и управљање системима
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Елекротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

35. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електроника
са 20% радног времена,  

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

36. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

37. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну 

област Примењено софтверско 
инжењерство

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

38. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електроенергетика
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-

ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

39. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани 

системи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент или Електротехничко и рачунарско 
инжењерство или Машинско инжењерство и 
уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

40. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент и уписане мастер академске сту-
дије или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83 Закона 
о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Ста-
тута Факултета техничких наука, чланом 11 
Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

41. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Инжењерство информационих 

система
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Информационе технологије или Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент или 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

42. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Информационо-комуникациони 

системи
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент и уписане мастер академске сту-
дије или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83 Закона 
о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Ста-
тута Факултета техничких наука, чланом 11 
Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

43. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Метрологија, квалитет, еколошко 
– инжењерски аспекти, алати и 

прибори
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Машинско инжењерство или Инжењерство 
заштите животне средине и заштите на раду 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

44. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Геодезија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Геодетско инжењерство и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке ака-
демске студије, као и услови прописани чла-
ном 83 Закона о високом образовању, чланом 
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 163 Статута Факултета техничких наука, 
чланом 11 Правилника о минималним крите-
ријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

45. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија, за дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске испра-
ве; 4. фотокопирану или очитану личну кар-
ту; 5. потврду о оцени резултата педагошког 
рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 6. потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фото-
копије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборни-
цима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно при-
знатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.) објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, однос-
но стручну област за коју се бира; 8. доказе о 
руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на 
специјалистичким, мастер и докоторским ака-
демским студијама. За избор у звање сарад-
ника у настави приложити и: потврду да је 
кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија. За 
избор у звање асистента приложити и: потвр-
ду да је кандидат студент докторских студија. 
Уколико кандидат поседује диплому магистра 
наука, односно магистра уметности и потврду 
да кандидат има прихваћену тему докторске 
дисертације, односно докторског умнетничког 
пројекта. За избор у звање: доцента или ван-
редног професора приложити и: 1. Попуњен 
електронски образац: Реферат комисије о кан-
дидатима за избор у звање наставника – UNS_
Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универ-
зитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261-obrazac-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље 
не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року пред-
виђеном за пријаву кандидата. За сваку одре-
дницу коју кандидат испуњава неопходно је 
приложити доказ у форми одлуке, решења, 
потврде и сл. За чланство у удружењима, 
одборима, органима управљања и сл., неоп-
ходно је доставити потврду надлежних инсти-
туција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у 
раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. Ако је научни 
рад који представља услов за избор у звање 
наставника у штампи, неопходно је да аутор 
приложи потврду уредништва часописа са 
подацима о називу чланка, ауторима и завр-
шеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1

Наставник математике
за 72,22% радног времена, на 

одређено време, замена запослене на 
породиљском одсуству, најдуже до 

12.05.2024. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат за радно место наставника мора 
испуњавати и посебне услове прописне у чла-
ну 139, 140 и 141 Закона о основама система 
образовање и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) 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, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 4/2022).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити 
следеће документе: доказ о одговарајућем 
степену и врсти стручне спреме; уверење о 
држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности – не 
старије од 6 месеци; попуњен пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; кратку биографију. 
Приложене фотокопије морају бити оверене. 
Изабрани кандидат доставља уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне – уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
тражене услове биће упућени на психолошку 
процену способности рада са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе, телефоне, 
које су навели у својим пријавама. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс траје 8 дана од дана 
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

21241 Каћ, Краља Петра I 9

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 
за наставника разредне наставе одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет или групу предмета; 2) 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 или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
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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); 
2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, не старија 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); доказ да против кандидата није 
покренут кривични поступак из члана 139 
став 3 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврда/уверење 
надлежног основног суда оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); 
доказ из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично 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 примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија) не старија од 
6 месеци; доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља се само ако кандидат није стекао 
образовање на српском језику, а доказује се 
потврдом високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена копија); Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кадидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
У складу са чланом 154 став 2 Закона о систе-
му образовања и васпитања („Сл гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018) кандидати попуњавају 
пријавни формулар који је доступан на зва-
ничној интернет страни Министарства просве-
те. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 

пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављања разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана дос-
тављене образложене листе кандидата у скла-
ду са чланом 154 став 7 Закона о Основама 
система образовања и васпитања. Потребну 
документацију доставити лично сваки радни 
дан у периоду од 08.00 до 13.00 часова или 
поштом на адресу ОШ „Ђура Јакшић”, Краља 
Петра I бр. 9, 21241 Каћ. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА 

И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник, сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању, група 
предмета Кинезитерапија

Наставник, сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању, група 
предмета Спортски менаџмент

Наставник, сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању, група 
предмета Борилачки спортови

Наставник, сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању, група 
предмета Рукомет

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени 
су Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон), Статутом Факултета и 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова Факултета спорта и физичког 
васпитања у Новом Саду.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс 
достављају: оверену копију дипломе доктора 
наука из одговарајуће научне области; био-
графију са неопходним елементима за писање 
Извештаја; списак стручних и научних радо-
ва, као и саме радове; доказ о неосуђиваности 
(МУП). Пријаве се примају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горе наве-
дену адресу. Контакт телефон: 021/450-188, 
локал 124.

ПАНЧЕВО

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене, чланом 122, чланом 139 и чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС 88/17, 10/19, 6/20 и 129/21) и чланом 32 
став 1 Статута Школе за основно и средње 
образовање „Мара Мандић” у Панчеву и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 2) да има 
дозволу за рад(лиценцу), 3) да има положен 
испит за директора, 4) да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 5) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 6) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7) да има држављанство Републике 
Србије, 8) да зна српски језик. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: радну биографију са оквирним планом 
рада за време мандата, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, уверење о поло-
женом испиту за директора (пријава која не 
буде садржала наведени документ, неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора), потврду о радном 
искуству из области образовања и васпитања, 
одговарајуће лекарско уверење које није ста-
рије од 6 месеци (подноси се пре закључи-
вања уговора); уверење да није осуђиван за 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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дела из тачке 6; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених (не старија од 6 месе-
ци); уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико је 
надзора или вредновања било током манда-
та). Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса 
достављају се на адресу: Школа за основно 
и средње образовање „Мара Мандић”, 26000 
Панчево, Цара Душана 34, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе”. Министар 
доноси решење о именовању, о чему установа 
обавештава лица која су се пријавила на кон-
курс. Решење министра о именовању дирек-
тора коначно је у управном поступку. Учес-
ник конкурса има право на судску заштиту у 
управном спору.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

тел./факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Дефектолог наставник са 
одељенским старешинством у 

посебним условима (олигофренолог) 
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Дефектолог наставник са 
одељенским старешинством у 

посебним условима (олигофренолог) 
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до 31.08.2023. године

Наставник предметне наставе 
(енглески језик) у посебним 

условима
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пред-
виђено Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
17/2018 и 6/2020). У радни однос у установи 
може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и 

проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из. тач. 1), 3), 4) и 5), саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
краћу биографију, оверени препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченог на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, уве-
рење о држављанству, лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (подноси 
се пре закључења уговора о раду), уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела 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. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на горе наведену 
адресу или предати лично. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе и преко теле-
фона 013/353-284.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ”

Црвена Река
тел. 018/858-806

Педагошки асистент
са 50% радног времена, на одређено 

време, до краја школске 2022/23.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања, најмање трећи или четврти сте-
пен стручне спреме, обука за педагошког 
асистента, поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Потпуном пријавом 

сматра се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар Министарства просвете; очитану личну 
карту или фотокопију; пропратно писмо и ЦВ; 
доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству, оригинал или фотоко-
пију која није старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију; оверену фотокопију дипломе; 
уверење о неосуђиваноети, оригинал или ове-
рену фотокопију; оверену потврду о обавље-
ној обуци за педагошког асистента. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности доставља се непосредно пре 
закључења уговора о раду, оригинал или ове-
рена фотокопија. 

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене  
с боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139, 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то; да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
из области економских наука, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10 септембра 2005. године, да има 
психичку, физичку и здравстену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик као језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; потврду или уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
копију); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверену копију); 
кратку биографију; доказ о знању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање која ће 
извршити процену применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење да кандидат 
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има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Јован Аранђеловић” 18313 Црве-
на Река, са назнаком „За оглас”, или преда-
ти директно у седишту школе код секретара 
школе. Све информације можете добити на на 
број телефона 018/4858-806.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ”

18310 Бела Паланка, 9. мај 2
тел. 018/855-510

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове
са 50%, на одређено време  

до повратка запослене с боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139, 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то; да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
из области економских наука, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10 септембра 2005. године, да има 
психичку, физичку и здравстену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају формулар 
за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампа-
ни образац пријавног формулара кандидати 
достављају: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; потвр-
ду или уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену копију); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену копију); кратку биографију; доказ о 
знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Кандидати који буду изабра-

ни у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима у Националну службу за запошљавање 
која ће извршити процену применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „За оглас”, или директно 
у седишту школе код секретара. Све додатне 
информације можете добити на број телефона 
018/855-510.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник математике
са 27,78% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања), 
професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар – информати-
чар; дипломирани математичар – професор 
математике; дипломирани математичар за 
математику економије; професор математике 
– теоријско усмерење; професор математи-
ке – теоријски смер; професор математике и 
рачунарства; професор информатике – мате-
матике; професор хемије – математике; про-
фесор географије – математике; професор 
физике – математике; професор биологије 
– математике; дипломирани математичар – 
астроном; дипломирани математичар – тео-
ријска математика; дипломирани математи-
чар – примењена математика; дипломирани 
математичар – математика финансија; дипло-
мирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; дипломирани професор мате-
матике – мастер; дипломирани математичар 
– мастер; мастер математичар; мастер профе-
сор математике; мастер математичар – профе-
сор математике; мастер инжењер примењене 
математике. Лице из тачке 13) овог члана које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи 
Геометрије). Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из става 1 и 2 ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-наспитног 
рада за предмет Математика може да изводи 
и: мастер професор математике и информати-
ке; мастер професор информатике и матема-
тике; мастер професор физике и математике: 
мастер професор математике и физике. Лице 
из тачке 3 ове тачке мора да има претходно 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима Математика, Примење-
на математика или двопредметне наставе 
математике и информатике или математике 
и физике. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета математика у 
подручју рада Економија, право и администра-
ција може да изводи: дипломирани математи-
чар – мастер математике финансија.

Наставник пословне информатике
са 60% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, смерови: 
кибернетско-организациони, економска ста-
тистика и информатика, економска статисти-
ка и кибернетика, статистика и информатика 
или статистика, информатика и квантитативна 
економија; професор математике, смер рачу-
нарство и информатика; дипломирани мате-
матичар, смер рачунарство и информатика; 
дипломирани инжењер електротехнике, смер 
рачунарске технике и информатике; дипло-
мирани инжењер електронике, смер рачу-
нарске технике и информатике; дипломирани 
инжењер организације рада, смерови кибер-
нетски и за информационе системе; дипломи-
рани инжењер електронике, смер примењена 
електроника; професор информатике; дипло-
мирани инжењер информатике; дипломирани 
инжењер информатике и статистике; дипломи-
рани информатичар – пословна информатика; 
професор технике и информатике; дипломи-
рани математичар; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области економије; студијска група Статисти-
ка, односно информатика или мастер студије 
у области економије, студијска група Статис-
тика, односно информатика; мастер инжењер 
организационих наука, претходно завршене 
основне академске студије у области организа-
ционих наука, студијски програм Менаџмент и 
организација, студијска група Информациони 
системи и технологије; мастер математичар; 
мастер информатичар; мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства; мастер инжењер 
информационих технологија; мастер инжењер 
организационих наука (смер информацио-
ни системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); мастер 
професор технике и информатике; дипломи-
рани математичар – информатичар; професор 
техничког образовања. Лица из подтач. (16) – 
(20) ове тачке која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани – мастер, морају 
да имају у оквиру завршених основних академ-
ских студија положено најмање пет информа-
тичких предмета, од тога најмање један из 
области Програмирање и два предмета из јед-
не или две следеће области – Математика или 
Теоријско рачунарство.

Наставник рачунарства и 
информатике

са 10% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор информатике, односно 
дипломирани информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; професор математи-
ке, односно дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; дипломирани 
математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани инжењер електротехни-
ке, сви смерови, односно одсеци; дипломи-
рани инжењер електронике, сви смерови, 
односно одсеци; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломира-
ни инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер организа-
ционих наука, одсеци за информационе сис-
теме, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер информатике, односно 
дипломирани инжењер рачунарства; дипло-
мирани економист, смерови: кибернетско-ор-
ганизациони, економска статистика и инфор-
матике, економска статистика и кибернетика, 
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статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; професор 
технике и информатике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани информатичар; дипло-
мирани информатичар – пословна информати-
ка; дипломирани информатичар – професор 
информатике; дипломирани инжењер орга-
низационих наука – одсек за управљање ква-
литетом; мастер инжењер софтвера; мастер 
инжењер информационих технологија и сис-
тема; мастер дизајнер медија у образовању; 
мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет); дипломирани информатичар 
– мастер; дипломирани професор информа-
тике – мастер; дипломирани информатичар – 
мастер пословне информатике; дипломирани 
професор технике и информатике – мастер; 
мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства; мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер професор технике и информа-
тике; мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм информациони системи и 
технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке); мастер дизајнер медија у 
образовању; мастер професор информатике и 
математике; мастер професор технике инфор-
матике. Лице из тачке 16) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора има-
ти, у оквиру завршених студија, положених 
најмање пет предмета из области рачунар-
ства и информатике (од тога најмање један 
из области Програмирање) и најмање два 
предмета из једне или две следеће области – 
Математика или Теоријско рачунарство, што 
доказују потврдом издатом од стране матич-
не високошколске установе. Наставу и друге 
облике образовно васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатике може да изводи и 
лице које је стекло академско звање мастер, 
а у оквиру завршених студија има положених 
најмање пет предмета из области рачунар-
ства и информатике (од тога најмање један 
из области Програмирање) и најмање два 
предмета из једне или две следеће области 
– Математика или Теоријско рачунарство. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информатика 
може да изводи и лице које је на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивало високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савла-
дало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. 

ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, да је држављанин Републике 
Србије, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министраства просвете, науке и технолошког 
развоја прилаже: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; кандидат који је сте-

као одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који су уређивали високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена, уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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; 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидат који образовање није стекао на срп-
ском језику, доставља и доказ да познаје језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал или 
оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и 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 доку-
ментацијом се подноси лично или се шаље на 
адресу: Економска школа Пирот, 18300 Пирот, 
Таковска 24, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, Шеста личка дивизија 32

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених чланом 24, 26 
Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), потребно је да кандида-
ти испуњавају и услове у складу са чл. 132, 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): да имају високо образо-
вање стечено: а) на студијама другог степена 
из области правних наука (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, и услове из 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Десанка Максимовић” Пожаре-
вац;. 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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 родоскврнуће, 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, 6) да имају положен струч-
ни испит за секретара, правосудни испит 
или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит. 
Секретар који има положен стручни испит 
за секретара, правосудни испит или стручни 
испит за запослене у органима државне упра-
ве или државни стручни испит сматра се да 
има лиценцу за секретара. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из 
тачке 1) и 3)-6) саставни су део пријаве на 
конкурс и подносе се у виду оверених фото-
копија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом сматраће се 
она пријава која је предата у року утврђе-
ном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће 
се пријава која у прилогу садржи документа 
којим кандидат доказује да испуњава усло-
ве означене у конкурсу. Пријава кандидата 
који није положио стручни испит за секрета-
ра неће се сматрати непотпуном а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи стручни испит. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност законских услова кандидата за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава, а затим се кан-
дидати у року од осам дана упућују на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандар-дизованих 
поступака. Директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана када му конкурсна комисија, 
после обављеног разговора са кандидатима, 
достави образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове по конкурсу. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом канди-
дати достављају на адресу школе најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у часопису „Послови”. Уз пријавни формулар 
кандидат је дужан да достави следећу доку-
ментацију: кратку биографију оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених (на новом обрасцу); оригиналили 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из казне-
не евиденције полицијске управе, као доказ 
о не осуђиваности (не старије од 6 месеци). 
Оверена фотокопија јесте фотокопија ориги-
налног документа која се оверава код јавног 
бележника. Неоверене фотокопије докумена-
та сматраће се непотпуном документацијом и 
по истој се неће поступати. Пре закључења 
уговора о раду изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 012/ 226-422, 012/211-718.
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ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМИР ПУЦАРЕВИЋ”
Акмачићи, 31320 Нова Варош

тел. 033/685-433

Наставник енглеског језика
са 20%, радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног лица преко 
60 дана, за рад у ИО Дрмановићи (са 

10% радног времена) и у ИО Радијевићи 
(са 10% радног времена)

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуња-
ва и посебне услове прописане одредбама 
чл. 140-142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова и рад-
них задатака у ОШ „Момир Пуцаревић”. Уз 
пријаву доставити: диплому о стручној спре-
ми, уверење о држављанству не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о поседовању психичке, физичке, 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Пријаве доставити лично или 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. По завршеном 
конкурсу документа се могу преузети у шко-
ли, иста се не враћају поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМИР ПУЦАРЕВИЋ”
Акмачићи, 31320 Нова Варош

тел. 033/685-433

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
122 став 2; чланом 123 став 14; чланом 139 
и чланом 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 27/2018 
– др. закон и 129/2021) и да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања и да је савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе 
или да има дозволу за рад (положен стручни 
испит – лиценца), за наставника, педагога или 
психолога. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања 
(оригинал); радну биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); уверење 
привредног суда да није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 30 дана); уверење основног суда 

да против њега није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога – за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности, 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 (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 30 дана); доказ 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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старији од 30 
дана; оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, оверену фотокопију. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Документа-
ција без доказа о положеном испиту за дирек-
тора сматраће се потпуном, а изабрани канди-
дат биће дужан, да у законском року, положи 
наведени испит у складу са чланом 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа (суда, органа општинске – градске 
управе, јавног бележника). Пријављени кан-
дидати писаним путем ће бити обавештени о 
избору директора у складу са законом. Прија-
ве са овом документацијом се не враћају и 
задржавају се у архиви школе. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса који 
немају трајни карактер не могу бити старије 
од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве са дока-
зима о испуњавању свих услова тражених 
конкурсом слати у затвореној коверти пре-
порученом поштом, са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора”, на адресу Основна 
школа „Момир Пуцаревић” Акмачићи, 31320 
Нова Варош, или донети лично у школу, рад-
ним данима, од 08.00 до 13.00 часова. Лице 
за контакт: Зоран Васојевић, секретар школе, 
тел. 033/685-433, 063/1059-443.

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
e-mail: andrijamilinkovic@tpssjenica.com

uprava@tpssjenica.com

Радник обезбеђења без оружја
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане Законом о основама система 

образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/21) Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлуке УС, 113/2017 и 95/18) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
радних места у Техничко-пољопривредној 
школи са домом ученика у Сјеници и то: да је 
држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, да има 
средње стручно образовање II степен и да 
поседује важећу лиценцу за вршење основ-
них послова службеника обезбеђења – без 
оружја. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који могу преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз попуњен 
пријемни формулар кандидати треба да 
приложе следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) диплому или уве-
рење као доказ о стеченом одговарајућем 
образовању, решење надлежне полицијске 
управе, Министарство унутрашњих послова, 
као доказ о поседовању важеће лиценце за 
вршење основних послова службеника обез-
беђења – без оружја и извод из казнене еви-
денције као доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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, 
за кривично дело из 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 дискримина-
торско понашање, лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани ће 
кандидати доставити пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о познавању српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно 
– васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Докази који су прило-
жени уз пријаву се не враћају подносиоцима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Решење о 
избору кандидата биће донето у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе: Технич-
ко-пољопривредна школа са домом учени-
ка Сјеница, Сафвет-бега Башагића број 15. 
Телефон за контакт: 062/8863-361. 
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА”

31322 Божетићи
тел. 033/660-361

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуња-
ва и посебне услове прописане одредбама 
чл. 140-142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова и рад-
них задатака у ОШ „Кнезова Рашковића”. Уз 
пријаву школи доставити: диплому о стручној 
спреми, уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них. Уверење о поседовању психичке, физич-
ке, здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Пријаве доставити лично или 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. По завршеном 
конкурсу документа се могу преузети у шко-
ли, иста се не враћају поштом. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Раждагиња

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање, стечено: (1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дијама 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, уз које кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или (2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има дозволу за рад наставника; 
3) да има положен испит за директора школе 
(лиценцу директора); изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, а ако не положи испит 
за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност, престаје дужност дирек-
тора; 4) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 5) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) да има држављанство Републи-
ке Србије; 7) да зна босански језик (на том 
језику се остварује образовно-васпитни раду 
у школи), 8) да има најмање осам година рада 
у образовно-васпитној установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: доказ да има одговарајуће 
образовање (оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању), оверену фотокопију 
дозволе за рад наставника, оверену фотоко-
пију лиценце за директора школе (ако је посе-
дује), доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за дела из тачке 5) овог конкурса, 
доказ о држављанству Републике Србије, 
доказ о знању босанског језика, потврду о 
дужини рада у образовно-васпитној установи 
на пословима образовања и васпитања, дока-
зе о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра у свом раду (извештај просветног савет-
ника), остале податке које сматра корисним у 
циљу свог избора (преглед кретања у служби, 
друге доказе о сопственим стручним и орга-
низационим способностима), биографију. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс заједно са потебном доку-
ментацијом кандидт доставља на адресу ОШ 
„Јован Јовановић Змај”, Раждагиња бб., 36310 
Сјеница. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
шефа рачуноводства школе на телефон број 
063/433-611.

ОШ „Др ЏЕВАД ЉАЈИЋ”
Дуга Пољана

тел. 020/5375-012

Наставник српског као нематерњег 
језика

у првом циклусу образовања  
и васпитања, на одређено време  

до повратка запослене  
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 – одлука УС и 95/2018 – аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; поседо-
вање одговарајућег образовања (предвиђено 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања) и то: високо образовање 
стечено на студијама другог степена – мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно сручне области или области педагош-
ких наука; или високо образовање стечено на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела 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 
против лица није покренут поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора, 5) има држављанство Републике 
Србије; 6) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад у школи. 
Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља следећу документацију: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (кандидати 
који су завршили други степен достављају и 
диплому са основних академских студија); 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
РС (које није старије од 6 месеци); уверење 
о неосуђиваности за кривична дела из чл. 
139 ст. 1 тачка 3 закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а не ста-
рије од 6 месеци, у оригиналу или овереној 
копији; уверење из суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика, као и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли доставља се само у колико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса, у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става 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 доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана пријема образложене листе кан-
дидата. Лице које буде изабрано по конкур-
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су, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и зравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) пре закључења уговора о раду, траже-
на документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији, лично или послати у затворе-
ној коверти на адресу ОШ „Др Џевад Љајић” 
у Дугој Пољани, 36312, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за информације 
020/5375-012 (секретар школе).

СРЕДЊА ШКОЛА
31320 Нова Варош 

Јевстатија Караматијевића 26-30

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 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, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: 
1) да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педаго-
га и психолога и то: (1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; Лице из ста-
ва 1 тачка1) подтачка (2) члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) 
да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3) да има 
обуку и положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у закон-
ском року од дана ступања на дужност); 4) 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 6) 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 мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7) да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 

нити покренута истрага; 8) да има држављан-
ство Републике Србије; 9) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар 
који се преузима са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(htp: //www.mpn.gov.rs) и уз радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служ-
би и планом рада за време мандата кандидат 
је обавезан да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (овера не старија од 6 (шест) месеци од 
дана објављивања конкурса); оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу – дозволу за 
рад наставника васпитача и стручног сарад-
ника (овера не старија од 6 (шест) месеци од 
дана објављивања конкурса); оверену фото-
копију (не старија од шест месеци) докумен-
та о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе); 
оригинал или оверену фотокопију потврде о 
радном искуству, најмање осам година рада у 
области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, која мора да 
садржи податак о радном стажу и пословима 
које је лице обављало, коју издаје установа у 
којој кандидат ради, ако кандидат није у рад-
ном односу, потврду издаје установа у којој 
је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија издата после расписивања 
конкурса); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење). не старије од шест 
месеци од датума објаве конкурса; оригинал 
уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова о подацима из казнене 
евиденције 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци) или ове-
рена фотокопија истог; доказ о непостојању 
дискриминаторног понашања добија се од 
Повереника за родну равноправност РС (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); оригинал уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци) или оверена фотокопија истог; оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) или оверена фото-
копија истог; доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, оригинал или оверена 
фотокопија (доказ доставља само кандидат 

који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика, 
доставља се оригиналу или овереној фотоко-
пији, не старије од 6, шест, месеци); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), 
оригинал или оверена фотокопија, однос-
но доказ да није вршен стручно-педагошки 
надзор у раду кандидата, уколико истог није 
било, оригинал или оверена фотокопија; 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (дос-
тављају само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе), ори-
гинал или оверену фотокопију, у случају да 
за време обављања дужности директора није 
вршен стручно-педагошки надзор установе 
и оцена спољашњег вредновања, доставити 
доказ о томе, оригинал или оверену фотоко-
пију; извод из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног конкурсом или је пре истека 
тог рока предата пошти у облику препоруче-
не пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, или у 
неки други дан кад школа не ради, рок истиче 
истеком првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи 
радну биографију и све прилоге који се захте-
вају у конкурсу. Учесник конкурса може дока-
зе о испуњености услова за избор да достави 
после истека рока за достављање пријава на 
конкурс, али само ако учини вероватним да 
те доказе није могао да благовремено приба-
ви из оправданих разлога. Доказе о оправда-
ности разлога за пропуштање рока учесник 
конкурса је обавезан да достави заједно са 
накнадно поднетим доказима за избор. Нак-
надно достављање доказа за избор може се 
прихватити само ако их је школа примила 
пре него што је комисија почела да разматра 
конкурсни материјал. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати у затвореној ковер-
ти на адресу школе, са назнаком на ковер-
ти „Конкурс за избор директора школе” или 
предати лично на наведеној адреси, сваког 
радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Ближе 
информације могу се добити код секретара 
школе, на телефон: 033/61-150, 033/61-079.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/8100-091

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

на одређено време ради замене 
запосленог који се налази на функцији, 

а најкасније до 04.09.2026. године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88 од 29. септембра 2017., 
бр. 27 од 6. априла 2018 – др. закони, 10 од 
15. фебруара 2019, 6 од 24 јануара 2020., 129 
од 28. децембра 2021.): наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
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одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета – студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета и према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС” – 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/29, 3/21 и 4/21) за наставника математи-
ке; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог који се налази на функцији 
помоћника директора школе  

а најкасније до краја школске  
2022/23. године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88 од 29. септембра 
2017., 27 од 6. априла 2018 – др. закони, 10 
од 15. фебруара 2019., 6 од 24 јануара 2020., 
129 од 28. децембра 2021.): наставник, вас-
питач 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: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
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; 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 завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предметаи према Правилнику 

о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС” – 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/29, 3/21 и 4/21) за наставника раз-
редне наставе; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања 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 дискриминаторско понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс достављају 
се докази о испуњености услова: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе (основних и 
мастер студија); оригинал или оверену фото-
копију уверења о неосуђиваности, однсоно 
извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству. Оверене 
фотокопије не смеју бити старије од 6 месе-
ци. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са уче-
ницима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Ради лакше комуникације, потребно 
је да кандидат достави имејл адресу и кон-
такт телефон. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве се могу предати непосредно у школи или 
преко поште на горе наведену адресу. Сва 
додатна обавештења могу се добити путем 
телефона број 027/8100-091 од 7 до 15 сати.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена запосленог док обавља послове 
помоћника директора школе, а најдуже 

до краја школске 2022/23)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником 
о врсти и степену образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи за 
извођење разредне наставе; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена 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 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, и 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају: радну биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплому или уверење о стеченом 
образовању; уверење о положеном испиту 
за лиценцу или уверење о положеним испи-
тима из психологије, педагогике и методике 
од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна полицијска управа; кандида-
ти који образовање нису стекли на српском 
језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Тражена документа потребно је приложити 
у оригиналу или оверене фотокопије (овера 
не сме бити старија од 6 месеци). Уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности не сме 
бити старије од 6 месеци. Уколико се, уместо 
дипломе, прилаже уверење о стеченом обра-
зовању, оно не сме бити старије од 6 месе-
ци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које су достављене неоверене 
фотокопије потребних докумената, неће се 
узимати у разматрање. Пријаве донети лично 
или послати на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон број 026/617-376 
или имејлом: djordjeddskola@gmail.com

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб.

тел. 026/701-078

Наставник руског језика
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
до истека мандата директора, за рад  

у матичној школи у Радинцу и 
издвојеном одељењу у Врбовцу

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да поседују одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и чл. 3 ст. 1 тачка 
3 подтачка 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 
1/2022); да испуњавају остале услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
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оригинал или оверену фотокопију уверења 
(не старије од 6 месеци) полицијске управе 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику). Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријава се 
подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ”

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

Наставник клавира
у издвојеном одељењу матичне школе 

у Лапову, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 

дана, односно до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, најкасније до 

15.04.2023. године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања, односно одговарајуће високо обра-
зовање прписано члана 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17), стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне 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 и то: дипломирани музичар –пијани-
ста, дипломирани музичар – усмерење пијани-
ста, мастер музички уметник – професионал-
ни статус клавириста или академски музичар 
пијаниста; 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; 3. поседовање држављанства 
Републике Србије; 4. неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; 5. знање српског језика, 
односно језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидат попуњава пријавни формулар 
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; краћа 
биографија; 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 (извод не 
старији од шест месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старија од шест месеци); доказ о 
неосуђиваности издат од надлежног МУП-а 
(не старији од три месеца); потврду издату 
од стране повереника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није утврђено дискри-
минаторско понашање из члана 139 став 1 
тачка (3 ЗОСОВ (не старија од три месеца); 
доказ о знању српског језика, осим за канди-
дате који су на српском језику стекли одгова-
рајуће образовање. Пре закључења уговор о 
раду, кандидат 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима). Конкурс спроводи конкурсна комисија, 
коју именује директор. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве конкурсна комисија неће 
се узети у разматрање. Решење о избору кан-
дидата по конкурсу директор доноси у року од 
осам дана од дана достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове, 
а коју сачињава и директору доставља конкур-
сна комисија. Школа нема обавезу да кандида-
тима пријављеним на конкурс врати приложе-
ну документацију по конкурсу. Пријаве треба 
послати поштом (обавезно са повратницом) уз 
назнаку „За конкурс” на горе наведену адресу 
или поднети непосредно у Секретаријат шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефо-
на 026/317-490. 

Наставник клавира
за рад у матичној школи, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 

најкасније до 31.03.2023. године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања, односно одговарајуће високо обра-
зовање прписано члана 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17), стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-

нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне 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 и то: дипломирани музичар – пијани-
ста, дипломирани музичар-усмерење пијани-
ста, мастер музички уметник – професионал-
ни статус клавириста или академски музичар 
пијаниста; 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; 3. поседовање држављанства 
Републике Србије; 4. неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; 5. знање српског језика, 
односно језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидат попуњава пријавни формулар 
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; краћа 
биографија; 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 (извод не 
старији од шест месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старија од шест месеци); доказ о 
неосуђиваности издат од надлежног МУП-а 
(не старији од три месеца); потврду издату од 
стране повереника за заштиту равноправности 
да за кандидата није утврђено дискримина-
торско 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 обра-
зовање. 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 спо-
собност за рад са децом и ученицима). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија, коју име-
нује директор. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве конкурсна комисија неће се узети 
у разматрање. Решење о избору кандидата 
по конкурсу директор доноси у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе 
свих кандидата који испуњавају услове, а коју 
сачињава конкурсна комисија. Школа нема 
обавезу да кандидатима пријављеним на кон-
курс врати приложену документацију по кон-
курсу. Пријаве треба послати поштом (обавез-
но са повратницом) уз назнаку „За конкурс” на 
горе наведену адресу или поднети непосредно 
у Секретаријат школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона 026/317-490.
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СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Редовни или ванредни професор  
за ужу научну област  

Филозофске науке
на неодређено или одређено време

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и засни-
вање радног односа: научни назив доктор 
филозофских наука; испуњени и остали усло-
ви предвиђени Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду и 
Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Универ-
зитету у Новом Саду и Статутом Педагошког 
факултета у Сомбору и Правилником о усло-
вима и поступку за избор у звање и засни-
вање радног одоса наставника и сарадника 
на Педагошком факултету у Сомбору. Кан-
дидати уз пријаву подносе: оверене фотоко-
пије диплома свих нивоа студија са додаци-
ма диплома, попуњен образац биографских 
података (преузети са: http: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и елек-
тронској форми, библиографију објављених 
радова и саме радове, евалуацију студената 
о педагошком раду, уверење о некажњавању 
(МУП) и фотокопију личне карте. Пријаве са 
документацијом, достављају се Педагошком 
факултету у Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Место рада Сомбор. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Поступак избора у звање и 
заснивање радног односа спроводи се у скла-
ду са одредбама Закона о високом образо-
вању, одредбама Статута и општих аката Уни-
верзитета у Новом Саду и Статута и општих 
аката Факултета.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Педагошки асистент
за ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка  
у образовању, на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 
129/2021), и члана 8 став 1 и 5 Правилника о 
педагошком и андрагошком асистенту („Служ-
бени гласник РС”, број 87/2019), да има сте-
чено средње образовање у четворогодишњем 
трајању, да зна ромски језик и има савладан 
програм обуке у складу са чланом 9 и 10 Пра-
вилника о педагошком и андрагошком асис-
тенту („Службени гласник РС”, број 87/2019). 
У поступку избора педагошког асистента при-
бавља се мишљење надлежног органа једи-
нице локалне самоуправе. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар (преузети са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја). Уз одштампан, попуњен и 
потписан формулар доставља и своју пријаву 
на конкурс (конкурсној комисији школе) као и 
следећу документацију: диплому о завршеној 

средњој школи и диплому последњег стеченог 
образовање након средњег (ако га поседује), 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, уверење /сертификат о сав-
ладаној обуци за педагошког асистента, доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања – уверење из полицијске 
станице да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заш¬тиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о знању 
ромског језика у складу са законом (потврду 
о познавању ромског језика издаје високош-
колска установа или национални савет ром-
ске националне мањине на основу положеног 
стандардизованог теста који израђује минис-
тарство). Лице које нема савладан програм 
обуке у складу са Правилником о педагошком 
и андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87/2019) дужно је да достави доказ о 
савладаном програму обуке у року од 6 месе-
ци од дана пријема у радни однос. Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са полазницима доказује се 
уверењем надлежног дома здравља – службе 
медицине рада пре закључивања уговора о 
раду (доставља га изабрани кандидат). Пред-
виђена је психолошка процена способности 
кандидата за рад са ученицима у складу са 
законом. Пријава на конкурс мора да садржи 
тачан назив радног места за које се конкури-
ше, као и актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу кандидата у циљу 
контактирања кандидата везано за психо-
лошку проверу и интервју у току трајања кон-
курса. Документацију уз пријаву доставити 
у оригиналу или овереним копијама. Небла-
говремене, неуредне и непотпуне прија-
ве, као и пријаве достављене електронском 
поштом, неће се разматрати. Подаци који се 
прикупљају 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). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом слати препоручено поштом 
на горе наведену адресу, или предати непо-
средно у секретаријату школе, са назнаком 
„За конкурс / педагошки асистент – конкур-
сној комисији школе”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на телефон 022/471-863.

Андрагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 
6/2020 и 129/2022), стечено средње образо-
вање и савладан програм обуке у складу са 
условима прописаним чланом 8 став 3 и 5 и 

чланом 9 Правилника о педагошком и андра-
гошком асистенту („Службени гласник РС”, 
број 87/2019). У поступку избора андрагошког 
асистента прибавља се мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе. Канди-
дат попуњава пријавни формулар (преузети 
са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја). Уз одштампан, 
попуњен и потписан формулар који је оба-
везан доставља и своју пријаву по конкурсу 
(конкурсној комисији школе) као и следећу 
документацију: диплому о завршеној средњој 
школи и диплому последњег стеченог обра-
зовање након средњег (ако га поседује), уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, уверење /сертификат о савла-
даној обуци за андрагошког асистента, доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања – уверење из полицијске 
станице да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заш¬тиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Лице које нема 
савладан програм обуке у складу са Правил-
ником о педагошком и андрагошком асистенту 
(„Службени гласник РС”, број 87/2019) дужно 
је да достави доказ о савладаном програму 
обуке у року од 6 месеци од дана пријема у 
радни однос. Доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
полазницима доказује се уверењем надлежног 
дома здравља – службе медицине рада пре 
закључивања уговора о раду – доставља га 
изабрани кандидат. Предвиђена је психолош-
ка процена способности кандидата за рад са 
ученицима у складу са законом. Пријава на 
конкурс мора да садржи тачан назив радног 
места за које се конкурише, као и актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тач-
ну адресу кандидата у циљу контактирања 
кандидата везано за психолошку проверу и 
интервју у току трајања конкурса. Докумен-
тацију уз пријаву доставити у оригиналу или 
овереним копијама. Неблаговремене, неуред-
не и непотпуне пријаве као и пријаве дос-
тављене електронском поштом неће се раз-
матрати. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службе-
ни гласник РС”, број 87/18). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве са потребном документацијом 
слати препоручено поштом на горе наведе-
ну адресу, или предати непосредно у секре-
таријату школе, са назнаком „За конкурс / 
андрагошки асистент – конкурсној комисији 
школе”. Ближе информације по конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон 
022/471-863.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ 
СВЕТИ САВА”

22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 022/321-497

e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат поред општих усло-
ва за заснивање радног односа, прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС, 
24/05,.61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18), потребно је да испуњава и 
посебне услове прописане одредбама чл. 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС бр. 88/17 
и 27/18, 10/19, 6/20 и даље) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање (за наставника пре-
дметне наставе прописано чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и чл. 2 3. 5. и 6. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гл.” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 19/20, 
3/21, 4/21 и даље); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 сао браћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Потребна 
документацији коју треба доставити: попуње-
ни пријавни формулар, оригинал или овере-
на фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Оригинал или оверену фотокопију доказа 
да има образовање из психолошких, педа-
го-шких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 

доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу. Извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија, издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривич-
на дела, извод из казнене евиденције, уве-
рење МУП-а о неосуђиваности, као доказ да 
кандидат који се јавља на конкурс није лице 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело из тачке; 3. оригинал или овере-
на фотокопија не старије од 6 месеци. при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику а 
доказује се потврдом одговарајуће установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, сви кандидати биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе кандидата. Пријавни фор-
мулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњењу услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, лично у секретаријат школе у затвореној 
коверти, или поштом на адресу: ОШ „Растко 
Немањић Свети Сава”, 22330 Нова Пазова, 
Његошева 4, са назнаком „За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„10. ОКТОБАР”

24000 Суботица, Боже Шарчевића 21
тел. 024/548-425

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику, на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
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, 11/20162/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Настав-
ник мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/), потписану биографију кандидата (ЦВ), 
оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије или оверену фотокопију, 
извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију, 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање, 
доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва, лекарско уверење, којим се доказује пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју 
је именовао директор школе, Решењем, дел. 
бр. 01-614/2022 од 26.09.2022. године. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упутиће 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 кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија ће обавити разговор са кандидати-
ма са листе кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и донети решење 
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о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Кандидат који учествује у изборном поступку 
има право да, под надзором овлашћеног лица 
у школи, прегледа сву конкурсну документа-
цију, у складу са законом. Пријаве на конкурс 
слати на горе наведену адресу. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Сандра Визин, 024/548-
425. Непотпуне и неблаговремено приспеле 
пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Сарадник у настави, за ужу научну 
област Рачунарско инжењерство
на одређено време од годину дана

Сарадник у настави за ужу 
научну област Електротехничко 

инжењерство
на одређено време од годину дана

Сарадник у настави за ужу научну 
област Развојно машинство

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Настава се изводи двојезично, по 
акредитованим студијским програмима Шко-
ле (српски и мађарски наставни језик) Канди-
дати, поред општих услова, треба да испуња-
вају услове утврђене чланом 83 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутен-
тично тумачење 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), чланом 37. Статута Високе техничке 
школе струковних студија у Суботици и чла-
ном 11 Правилника о избору у звања настав-
ника и сарадника Школе и да зна језике на 
којима се остварује настава на акредитованим 
студијским програмима Школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе: биографију са подацима о доса-
дашњем раду (у биографији навести да 
говори језике на којима се изводи настава), 
оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама првог степена, доказ о статусу сту-
дента мастер академских студија или спе-
цијалистичких академских студија или мас-
тер струковних студија или специјалистичких 
струковних студија, доказ о укупној просеч-
ној оцени на студијама првог степена, списак 
радова као и саме радове (на захтев Коми-
сије), уверење о држављанству, извод из 
књиге рођених, доказ да није осуђиван (при-
бавља се у МУП-у) и доказ да није под истра-
гом (прибавља се у суду). Пријаву са докази-
ма о испуњавању услова конкурса доставити 
Секретаријату школе, на горе наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ШАБАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник предметне наставе 
енглеског језика

са 70% радног времена,  
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
математике

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005.г.; испуњеност 
услова у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021); 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2018, 27/208 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), а 
то је непостојање правоснажне пресуде за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 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 дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. познавање српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар који кандидат 
може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, кандидат подноси доказ о степе-
ну и врсти образовања, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и доказ о неос-
уђиваности – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци од дана објављивања конкурса). Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности кандидата прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа кан-
дидати прилажу као оверене копије или у ори-
гиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија неће разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом се достављају у конкурс-
ном року од 8 дана од дана објављивања, на 
горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

15220 Коцељева, Омладинска 3
тел. 015/556-217

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање, 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, специјалистичке академске, или мастер 
струковне студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске, или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године, 
или одговарајуће више образовање, 2) дозво-
ла за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника (лиценца), 3) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 4) неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и 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 утврђено дискримина-
торно понашање; 5) држављанство Републике 
Србије; 6) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7) радно искуство на 
пословима васпитача

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: 1) средње образовање – медицин-
ска сестра васпитач; 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3) неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и 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 утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) радно искуство на 
пословима медицинска сестра – васпитач.

Спремачица

УСЛОВИ: 1) основно образовање, 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 затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и 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 
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санкцију и за које није утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) радно искуство на 
истим пословима.

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: 1) средње образовање, 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 затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и 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 утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) положен стручни 
испити за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларни-
ци); 7) положен возачки испит Б категорије; 
8) радно искуство на истим пословима. 

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматраће се 
пријава која садржи: попуњен формулар за 
пријаву на конкурс (који се може преузети на 
сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја или у вртићу), кратку радну 
биографију (са обавезно назначеним важећим 
бројем телефона), оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оверену копију доз-
воле за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника (лиценцу); извод из матичне књиге 
рођених (нови образац – оригинал или овере-
на копија); оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
– уверење (не старије од 6 месеци), очита-
ну личну карту, лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује вас-
питно-образивни рад – српски језик у обаве-
зи су да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, (доказује 
се потврдом одговарајуће високошклоске 
установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
комплетном документацијом доставити лично, 
или поштом на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Слађана Ман-
дић, телефон 015/556-217, звати од 08.00 до 
12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњавају усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: а) има 
одговарајуће образовање; одговарајуће обра-
зовање у скпаду са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања јесте 
високо образовање на студијама другог сте-
пена као и на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2015. године; б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају и следећу потребну доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не старију 
од б месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал не старији од 6 месеци или оверена 
фотокопија не старија од б месеци); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом основном 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу; пријава која не 
садржи доказ о положеном испиту за лицен-
цу неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за лиценцу. Очитану лич-
ну карту (фотокопију уколико није чипована), 
уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном судском пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 тачка в) закона о осно-
вама система образовања и васпитања (ори-
гинал не старији од б месеци или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чивања уговора о раду. Докази о испуњености 
услова из тачке а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. документација се доставља у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Документација се може доставити и 
лично у секретаријату школе од 8.00 часова 
до 13.00 часова. Телефон за информације: 
015/556-390. Непотпуне или неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. ОШ „Мића 
Станојловић” као руковалац подацима о лич-
ности, предузимаће све потребне техничке и 
организационе мере за заштиту личних пода-

така кандидата, ради спречавања случајног 
или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, 
коришћења или приступа подацима као и од 
свих незаконитих облика обраде. Решење о 
избору кандидата по расписаном конкурсу ће 
бити оглашено на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја када постане коначно.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске 

националности, са 31,43% радног 
времена, на одређено време, до краја 

школске 2022/23. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
Одлука УС РС, 113/17 И 95/18 – аутентично 
тумачење), пријављени кандидати треба да 
испуњавају и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21).  
а) Кандидат мора да има одговарајуће образо-
вање предвиђене Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Служ-
бени гласник РС”, број 87/19, даље: Правил-
ник), односно да има стечено средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању, да зна 
ромски језик и има савладан програм обуке 
у складу са овим Правилником. У поступку 
избора педагошког асистента прибавља се 
мишљење надлежног органа јединице локал-
не самоуправе, б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
њамање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело 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 уа које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Кандидати попуња-
вају формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
штампани образац пријавног формулара кан-
дидати достављају и: кратку биографију (ЦВ), 
оверену фотокопију дипоме о стеченом одго-
варајућем образовању; потврду или уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
копију); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом, (оригинал или оверена копију); 
доказ о знању српског језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
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није стечено на том језику. Канадидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање која ће извршити процену при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве на конкурс поднети лично 
или слати на адресу: Основна школа „Емилија 
Остојић” 31210 Пожега са назнаком „За кон-
курс”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве и приложена документација се не враћају. 

Наставник технике и технологије и 
информатике и рачунарства

за рад у матичној школи и ИО Прилипац, 
на одређено време ради замене 

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

Наставник технике и технологије и 
информатике и рачунарства

за рад у матичној школи  
и ИО Средња Добриња,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког и здравственог 
васпитања и обавезних физичких 

активности
са 45% радног времена,  

за рад у ИО Прилипац, на одређено 
време ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана,  

а најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 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) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22) и то: 
1. да имају одговарајуће образовање; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународниом 
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 на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз штампани образац пријавног формулара 
кандидати достављају и: кратку биографију 
(ЦВ); оверену фотокопију дипоме о стече-

ном одговарајућем образовању; потврду или 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену копију); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом, (оригинал или ове-
рена копију); кандидат који има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду / 
уверење високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно уве-
рење о положеном стручном испиту / испиту 
за лиценцу, кандидат који нема образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као и услов за полагање 
испита за лиценцу (сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина); доказ о знању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том 
језику. Канадидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање која ће 
извршити процену применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на 
конкурс поднети лично или слати на адре-
су: Основна школа „Емилија Остојић”, 31210 
Пожега са назнаком „За конкурс”. Рок за под-
ношење пријаве 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве и приложена документација 
се не враћају.

Наставник математике
са 89% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 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) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 И 10/22) и то: 
1. да имају одговарајуће образовање; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународниом 
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 на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз штампани образац пријавног формулара 
кандидати достављају и: кратку биографију 
(ЦВ); оверену фотокопију дипоме о стече-
ном одговарајућем образовању; потврду или 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену копију); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом, (оригинал или ове-
рена копију); кандидат који има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду / 
уверење високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно уве-
рење о положеном стручном испиту / испиту 
за лиценцу, кандидат који нема образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као и услов за полагање 
испита за лиценцу (сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина); доказ о знању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том 
језику. Канадидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање која ће 
извршити процену применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на 
конкурс поднети лично или слати на адре-
су: Основна школа „Емилија Остојић” 31210 
Пожега са назнаком „За конкурс”. Рок за под-
ношење пријаве 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве и приложена докумен-
тација се не враћају.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

Редовни професор за научну област 
Педагошке и андрагошке науке, ужа 

научна област Педагогија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: канди-
дати морају да испуњавају општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72  
ст. 4 Закона о високом образовању и чл 135  
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и 
чл. 88 Статута Педагошког факултета у Ужи-
цу. Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању, Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Статута 
Педагошког факултета у Ужицу, Правил-
ника о критеријумима за избор наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу и Правилника о ужим 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1008 | 05.10.2022.80

научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу. На конкурс при-
ложити: пријаву на конкурс, биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом докторату из одговарајуће научне 
области (Педагогија), очитану личну карту, 
потврду надлежног органа да кандидат није 
правоснажно осуђиван за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високош-
колској установи, списак стручних и научних 
радова, као и саме радове, доказ о педагош-
ком искуству са навођењем послова које је 
кандидат обављао, оцену педагошког рада, 
друге доказе којима се доказује испуњеност 
услова. Сву конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса сви кан-
дидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску – ЦД) у складу 
са упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: https://www.
kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве са докумен-
тима са назнаком „ За конкурс”, доставити на 
адресу: Педагошки факултет у Ужицу, Трг 
Светог Саве 36. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „ Послови” НСЗ.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Немањина 148

тел.031/3512-694, 031/3500-531

Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да су стекли одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 3 
Закона основама система образовања и васпи-
тања: да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студије у трајању 
од три године или више образовање. Канди-
дат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене чланом 4 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 21/15, 
11/16, 13/18 и 5/19), 1а) обавезно образовање 
кандидата из тачке 1) а у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати, поред биографије, треба да 
приложе следеће доказе: попуњен пријавни 
формулар; диплому о стеченом образовању, 
(оверена фотокопија); доказ о испуњености 
услова из тачке 1а), (оверена фотокопија); 
доказ о неосуђиваности (не старији од шест 
месеци); уверење о држављанству, (оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них, (оверена фотокопија). Рок за пријаву на 
конкурс: 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом достави-
ти лично или поштом на адресу: Медицинска 
школа, 31000 Ужице, Немањина 148, са назна-
ком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити на број телефо-
на: 031/3512-694 – централа или 031/3500-
531 – секретар школе.

Наставник предметне, практичне 
наставе и вежби / вежби и блок 

наставе – здравствене неге и 
здравствене неге деце
са 90% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да су стекли одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 3 
Закона основама система образовања и васпи-
тања: да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студије у трајању 
од три године или више образовање. Канди-
дат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене чланом 4 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 21/15, 
11/16, 13/18 и 5/19). 1а) обавезно образовање 
кандидата из тачке 1) а у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати, поред биографије, треба да 
приложе следеће доказе: попуњен пријавни 
формулар; диплому о стеченом образовању, 
(оверена фотокопија); доказ о испуњености 
услова из тачке 1а), (оверена фотокопија); 
доказ о неосуђиваности (не старији од шест 
месеци); уверење о држављанству, (оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них, (оверена фотокопија). Рок за пријаву на 
конкурс: 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом доставити 
лично или поштом на адресу школе: Меди-
цинска школа, 31000 Ужице, Немањина 148, 
са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 031/3512-694 – централа или 
031/3500-531 – секретар школе.

ВАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ И 

ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/292-610

Наставник у сва звања за ужу научну 
област Туризам и хотелијерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова тре-
ба да испуњава услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 
67/2019, 6/2020, 67/2021, 67/2021 – др. закон) 
и Статута Факултета. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се на адресу Факултета.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО”

14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557

Наставник предметне и практичне 
наставе и вежби групе предмета 

пољопривредна техника – подручја 
пољопривреда

на одређено време до повратка радника 
са функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члан 139 и члан 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
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6/2020, 129/2021) и Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у средњим стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, про-
изводња и прерада хране („Службени глас-
ник РС” – „Просветни гласник” бр: 5/2015, 
10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020) и 
то да: 1. је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске 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 пољопривредна техника; или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат треба 
да достави: пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписа-
ну); одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја РС; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; извод из казнене 
евиденције као доказ да кадидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично 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 дискрими-
наторско понашање; доказ о познавању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске устано-
ве за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија). Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети 
у разматрање, као и непотпуне и неблаговре-
мене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Прија-
ве се достављају непосредно секретаријату 
школе или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на телефон број 014/225-740.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 01/226-085

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, према прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове 
прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник – Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017 и 3/2017); 3) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба 
да доставе: пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима – за заснивање рад-
ног односа – својеручно потписана); одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипло-
мирању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; извод из казнене евиденције као 
доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа, (не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику, а доказ треба да буде издат од 
стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија). Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узе-
ти у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије 

од шест месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом, на 
горе наведену адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс”.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) 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, 11/16, 2/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21) и да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је да у радни однос 
у установи може да да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање 2) има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад 
са ученицима 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање 4) има држављанство Републике 
Србије 5) зна српски језик и језик на ком се 
остварује образовно – васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под 1) и 3) и 5) састав-
ни су део пријаве на конкурс а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења угвора о раду. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС 
(http://www.mpn.gov.rs/), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом обарзовању; оригинал 
или оверену копију уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
уверење из казнене евиденције МУП-а-а да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у условима 
за пријем у радни однос (не старије од шест 
месеци). Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о 
психичкој, физичкој и здраственој способ-
ности за рад са ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу.
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ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

17530 Сурдулица, село Јелашница
тел. 017/476-250

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: завршено четворогодишње образо-
вање. Додатни услов: да зна ромски језик и 
има савладан програм обуке у складу са Пра-
вилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту („Службени гласник РС”, бр. 
87/2019). Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019, 6/2020, 129/2021), и то: да поседу-
је одговарајуће образовање за наставника у 
складу с одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о педагошком асис-
тенту и андрагошком асистенту, да има 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тач. 1, 3, 5 овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: диплому или уверење о 
стеченом образовању – оригинал или оверену 
фотокопију (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или ове-
рену копију (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци) – оригинал или оверену копију, 
доказ да кандидатније осуђен правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. /2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021), и 
то: уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци) – 
оригинал или оверену копију, уверење из каз-
нене евиденције о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци) – оригинал или оверену копију, 
доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Лекарско уверење, као доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима, кандидат који буде изабран доставља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, тј. доказе о испуњености 

услова, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи (поштом или 
лично) на горе наведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос на одређено 
време (не отварати)”. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Докази о испуњавању услова пред-
виђених овим огласом, ако нису оригинални, 
него фотокопије или преписи, морају бити 
оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир приликом доношења одлуке о избору 
кандидата по овом конкурсу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе. Контакт телефон: 017/476-250.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I 
– ОСЛОБОДИЛАЦ”

17545 Корбевац, Корбевац бб.
тел. 017/448-502

e-mail: oskorbevac@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за 
директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 овог закона и 
то: 1. да има одговарајуће високо образовања 
из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ за наставни-
ка основне школе, за педагога или психоло-
га, 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (лиценцу); 3. да има положен испит за 
директора установе (кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од ступања на дужност), 
4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 6. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 7. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, 8. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвљење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију; 9. да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
10. да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из чл. 140 
став 1 и 2 закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Зако-
на за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање 10 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат који се 
пријављује на радно место директора школе 
доставља: – одштампан, попуњен и потпи-
сан пријавни формулар са званичне интернет 
странице МПНТР (htp:/www.mpn.gov.rs); ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању, уз мастер дипло-
му прилаже се диплома основних студија у 
оригиналу или овереној фотокопији радну 
биографију са личним подацима, као и пода-
цима о кретању у служби или радном месту; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду да има најмање 8 годи-
на рада у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал или оверена фотокопија); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученици-
ма не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци од 
дана издавања (оригинал или оверена фото-
копија); уверење надлежне полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвљење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, не старије од 6 месеци од дана изда-
вања, (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређ. притвора пре 
доношења оптужног предлога за горе наведе-
на кривична дела. Уверење надлежне поли-
цијске управе да за кандидата није утвђено 
дискриминаторно понашање у поступку и на 
начин прописан законом, извод из матичне 
књиге рођених не старији од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) ако 
га кандидат поседује, у супротном потребно 
је доставити потврде да није вршен струч-
но-педагошки надзор у раду кандидата, издат 
од свих установа у којима је кандидат радио; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је предходно обављао дуж-
ност директора школе – извештај Министар-
ства просвете (достављају кандидати који су 
предходно обављали дужност директора шко-
ле) у супротном је потребно доставити потвр-
ду да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе; лиценцу за 
директора школе у оригиналу или овереној 
фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу 
за директора школе, ако не поседује, прија-
ва неће бити сматрана непотпуном); доказ о 
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знању српског језика доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља на 
адресу школе: Основна школа „Краљ Петар I 
– Ослободилац” Корбевац, 17545 – Корбевац 
у затвореној коверти, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за директора”, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као 
ни фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријаве 
на конкурс и достављена документација се 
не враћају кандидатима. Сва потребна оба-
вештења могу се добити на адресу школе тј. 
на тел. 017/448-502.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб.
тел. 017/474-733

Наставник грађанског васпитања
са 45% радног времена, на одређено 

време до преузимања запосленог 
односно до коначности одлуке о избору 

кандидата по конкурсу за пријем у 
радни однос, а најкасније  

до 31.08.2023. године

Наставник разредне наставе
у подручном одељењу у Кржинцу – 
комбинована настава, на одређено 
време до преузимања запосленог 

односно до коначности одлуке о избору 
кандидата по конкурсу за пријем у 

радни однос, а најкасније  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чпаном 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017, 10/19 и др. 
закон и 6/20 и 129/21), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 чла-
ном 140 Чланом 144. Закона о основама сис-
тема образовања и васлитања („Службени 
гласник” бр. 88/17и 27/1810/19 и др. закон и 
6/20 и 129/21) – даље – закон. Да кандидат 
има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
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; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању или оригинал (чл. 140, 141 и 142 Зако-
на); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или ов. фотокопија); уве-
рење о неосуђиваности за дела из чл. 139 ст. 
1 тач. 3) Закона, које издаје надлежна служ-
ба МУП-а, оригинал или оверену фотокопију; 
доказ о знању српског језика – уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, оригинал или оверену фотокопију. 
Фотокопије морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Изабрани кандидат, пре засни-
вања радног односа, дужан је да достави 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају установи, у складу са чл. 
154 ст. 2. Закона. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана, 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс, са потребном докумен-
тацијом, достављају се лично или поштом у 
затвореним ковертама, на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс – за радно место педа-
гошки асистент”. Ближа обавештења се могу 
добити на телефон 017/474-733. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ЈОСИФ ПАНЧИЋ

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб.
тел. 017/825-051

Професор физике
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана а најкасније до краја 

школске године

УСЛОВИ: завршен природно-математички 
факултет, департман за физику, звање мас-
тер физичар.

Професор математике
са 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (породиљско одсуство) 

УСЛОВИ: завршен природно-математички 
факултет, мастер математичар.

ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019, 6/2020, 129/2021), и то: да поседу-
је одговарајуће образовање за наставнике 
у складу с одредбама чл. 139, 140, 141, 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 

за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међуна родним 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 остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из ста-
ва 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. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа: диплому или 
уверење о стеченом образовању – ориги-
нал или оверену фотокопију, извод из мати-
чне књиге рођених – оригинал или оверену 
копију, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) – оригинал 
или оверену копију, доказ да кандидат није 
осуђен правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. /2017, 10/2019, 
6/2020, 129/2021), и то: уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, 
односно да се не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци) – оригинал или оверену 
копију, уверење из казнене евиденције о нео-
суђиваности (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал или оверену копију, доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 
Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, тј. доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
(поштом или лично) на горе наведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
(не отварати)”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Докази о испуњавању услова предвиђе-
них овим огласом, ако нису оригинални, него 
фотокопије или преписи, морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени галасник РС”, 
бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору канди-
дата по овом конкурсу.Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе. 
Контакт телефон:017/825-051.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

17526 Доњи Стајевац бб.
тел. 069/2560-580

Стручни сарадник – психолог

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање – у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/2018 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/12/15/132/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 16/20, 
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19/2020/21, 4/21, 17/21); б) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; в) неосуђиваност правосножном 
пресудом за дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; г) држављанство Републике 
Србије; д) знање српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријав-
ни формулар који се попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете и 
одштампан доставља школи, кандидат треба 
да приложи оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извода из матичне 
књиге рођених, уверења из казнене евиден-
ције. Кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на доставља одговарајућу потврду / уверење 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење 
о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу. Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да стручни сарадник – 
психолог и учитељ који је у току студија поло-
жио стручни испит односно испит за лиценцу, 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина; кратку биографију. 
Доказ о знању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
и децом у Националну службу за запошља-
вање у Врању. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разма-
трање. Пријаве достављати на адресу школе 
Основна школа „ Вук Караџић” Доњи Стајевац 
бб., лично или поштом. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на број телефона 
069/2560-580.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање – у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник”, бр. 11/12/15/132/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 16/20, 19/2020/21, 
4/21, 17/21); б) психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; в) неосуђиваност правосножном пресудом 
за дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
г) држављанство Републике Србије; д) знање 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар који 
се попуњава на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете и одштампан дос-
тавља школи, кандидат треба да приложи 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извода из матичне књи-
ге рођених, уверења из казнене евиденције. 
Кандидат који има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 

доставља одговарајућу потврду / уверење 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење 
о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу. Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да стручни сарадник – 
психолог и учитељ који је у току студија поло-
жио стручни испит односно испит за лиценцу, 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина; кратку биографију. 
Доказ о знању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
и децом у Националну службу за запошља-
вање у Врању. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве 
достављати на адресу школе Основна школа 
„Вук Караџић” Доњи Стајевац бб,. лично или 
поштом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона 069/2560-580.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

17500 Врање, Омладинска 20

Наставник математике
са 77,78% радног времена, на одређено 
време до повратка на рад привремено 

одсутне запослене, место рада у 
централној школи у Врању и издвојеном 

одељењу школе у Моштаници

Наставник физичког васпитања
са 45% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог 
привремено распоређеног на место 

помоћника директора школе а најдуже 
до краја школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање и то за наставника математике: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примена, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар – информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, профе-
сор информатике – математике, дипломирани 
математичар – астроном, дипломирани мате-
матичар – примењена математика, дипломи-
рани математичар – математика финансије 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер матема-
тичар, мастер професор математике и физике, 
мастер професор математике и информати-
ке, професор физике и математике, профе-
сор информатике и математике, дипломи-
рани математичар – мастер, дипломирани 
инжењер математике – мастер, дипломирани 
математичар – професор математике, дипло-
мирани математичар – теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике, професор 
хемије – математике, професор географије – 
математике, професор физике – математике, 
професор биологије – математике, професор 

математике – теоријско усмерење, професор 
математике – теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломира-
ни математичар – механичар, мастер профе-
сор 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 програми-
ма из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основа геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике; 2. 
да имају одговарајуће образовање и то за 
наставника физичког васпитања: професор 
физичког васпитања, професор физичке кул-
туре, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања – дипломира-
ни тренер са назнаком спортске гране, про-
фесор физичког васпитања – дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања – дипломирани кинези-
терапеут, дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, про-
фесор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спор-
та и физичког васпитања, професор спорта и 
физичке културе, мастер професор предметне 
наставе (предходне завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); 3. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање 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 дискрими-
наторно понашање; 5. да имају држављанство 
Републике Србије; 6. да знају српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1, 4, 5 и 
6 подносе се уз пријаву на конкурс заједно са 
пријавним формуларом са сајта МПНТР, а из 
тачке 3 пре закључења уговора о раду. Кон-
курс траје осам дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити, лично или путем поште, 
на адресу ОШ „Доситеј Обрадовић” Врање, 
Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у погледу стручне спреме по Правил-
нику о програму обуке за педагошке асистен-
те („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 11/2010) као и услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
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нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да знају ромски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе, у оригиналу или у овереном препису 
или овереној фотокопији, следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених – не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса, уверење о дрђављанству Републи-
ке Србије – не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса, диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању из 
области образовања према Правилнику о про-
граму обуке за педагошке асистенте; уверење 
о знању ромског језика; уверење из казнене 
евиденције МУП-а да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злоствљање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита: за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ 
о знању српског језика, осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том 
језику или су положили испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће школске устано-
ве. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одђтампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Конкурс спрово-
ди комисија коју именује директор у складу 
са законом. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 овог закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати се у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Кандидат који је 
учествовао у изборном поступку има право да, 
под надзором овлашћеног лица у установи, 
прегледа сву конкурсну документацију, у скла-
ду са законом. Ако по конкурсу није изабран 
ниједан кандидат, расписује се нови конкурс 
у року од осам дана. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику пре-
поручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празни-
ка, рок истиче истеком првог наредног радног 

дана. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која у прилогу садржи све прилоге којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор у 
складу са Законом и овим конкурсом.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

Оглас објављен 21.09.2022. године, у пуби-
кацији „Послови” (број 1006) за радно место 
шеф рачуноводства исправља се, тако што 
треба да стоји број Статута 830/VIII уместо 
838/VIII.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

17500 Врање, Француска бб.

Оглас објављен 21.09.2022. године у публика-
цији „Послови” поништава се у целости.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

Педагошки асистент
на одређено радно време  

до 31.08.2023. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента, 
и то: да има завршену обуку за педагошког 
асистента (само за педагошког асистента); да 
има најмање средњу стручну спрему (само за 
педагошког асистента); да има одговарајуће 
образовање односно високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 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 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова (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 ово образовање); звање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник – 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 и 

2/2022) – за наставника разредне наставе; 
да је држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе у оригиналу или овереном 
препису / фотокопији следећу документацију: 
1) доказ о завршеној обуци за педагошког 
асистента (само за педагошког асистента); 2) 
извод из матичне књиге рођених; 3) уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; 
4) диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми; 5) доказ 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) одштампан и попуњен пријавни 
формулар са сајта министарства просвете; 7) 
доказ о знању српског језика (достављају кан-
дидати који су образовање стекли на другом 
језику); 8) краћу радну биографију (осим кан-
дидата који први пут заснивају радни однос). 
Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање пре доношења одлу-
ке о избору кандидата. Кандидат који буде 
био изабран у обавези је да пре закључења 
уговора о раду достави доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месе-
ци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом на адресу: ОШ 
„Жарко Зрењанин”, 26343 Избиште, Исе Јова-
новића 5, са назнаком „Пријава на конкурс за 
педагошког асистента”. Додатне информације 
могу се добити на телефон: 013/893-050.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена

2 извршиоца

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 треба да испуњава и усло-
ве прописане Законон о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: да 
има одговарајуће образовање односно висо-
ко образовање 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 пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има 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 (сматра се да наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има ово образовање); звање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник – Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да је држављанин 
Републике Србије; 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 родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик; д има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе у оригиналу 
или овереном препису / фотокопији следећу 
документацију: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци; диплому или уверење о стече-
ној стручној спреми и одговарајућу исправу 
коју издаје вискошколска установа као доказ 
да кандидат има образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина или да 
је положио испите из педагогије и психоло-
гије и доказ да има положен испит за лиценцу 
односно стручни испит; доказ о неосуђива-

ности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
не старији од шест месеци (издаје полиција); 
одштампан и попуњен пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете; доказ о знању 
српског језика (достављају кандидати који су 
образовање стекли на другом језику); краћу 
радну биографију (осим кандидата који први 
пут заснивају радни однос). Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и 
ученицима вршиће Национална служба за 
запошљавање пре доношења одлуке о избору 
кандидата. Кандидат који буде био изабран у 
обавези је да пре закључења уговора о раду 
достави доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење), не старије од шест 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати достављају на адресу 
школе Исе Јовановића 5, 26343 Избиште, са 
назнаком „Конкурс за ___________”. Додатне 
информације на телефон 013/893-050.

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе 
електрогрупе предмета

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник предметне наставе – 
географија

са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог  

са боловања

УСЛОВИ: 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, и 13/17) кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/12019, 
6/2020 и 129/21 – даље: Закон) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник РС”, број 4/2022) 
као и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћнх 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 4/2022): да 
имају високо образовање, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 
да имају држављанство Републике Србије и 
да знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови за пријем 
у радни однос доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току 
рада. Право учешћа на конкурсу имају сви 
кандидати који испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
а наведену потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
у затвореној коверти достављају школи на 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс” 
или директно школи сваког радног дана од 
11 до 13 часова. Да би се пријава сматрала 
потпуном, кандидат је дужан да уз пријаву 
достави сва наведена документа, осим лекар-
ског уверења, које прилаже само кандидат 
који буде изабран и доставља школи у року 
од седам дана од дана пријема обавештења 
о избору, а у супротном школа ће изабрати 
кандидата који је следећи на листи. Канди-
дати подносе пријаву на конкурс у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву се доставља потребна документа-
ција, односно докази о испуњености услова 
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом 
одговарајућем високомобразовању (оверена 
фотокопија дипломе); извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС-не 
старије од 6 месеци); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење); 
доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уве-
рење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе) 
краћу биографију – ЦВ. Фотокопије докумен-
та која се подносе морају биту оверена од 
стране надлежног органа. У поступку одлучи-
вања о избору наставника комисија упућује 
кандидате на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Након пријема резултата психо-
лошке процене, конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима, сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају 
услове за рад и доставља је директору школе 
у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор школе додноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од 8 дана од дана достављања образло-
жене листе комисије. Пријава се може подне-
ти у просторијама школе или предати препо-
рученом поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурсну комисију”. Информа-
ције о конкурсу могу се добити телефоном на 
број 019/422-876. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. По завр-
шетку конкурса примљена документација се 
не враћа кандидатима.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА”

19000 Зајечар, Ђердапска бб.

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора основне школе може 
да буде изабрано лице које испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 – даље: 
Закон) и то: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања), 
за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога и психолога, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, под условом да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) основне студије 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседује 
дозволу за рад за наставника, васпитача или 
стручног сарадника; да је савладао обуку и 
има положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада (8) 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 правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се отварује образовно-вас-
питни рад. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат с одговарајућим 
високим образовањем из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона, за 
наставника те врсте школе, односно лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; доз-
волу за рад – лиценца наставника, васпита-
ча или стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе; најмање десет 
година рада у установи, на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Докази о испуњености 
услова су саставни део конкурсне документа-

ције. Кандидати достављају следеће доказе и 
прилоге: 1. попуњен и одштампан формулар 
за пријаву на конкурс (формулар се налази 
на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја); 2. доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); 3. доказ о стеченом високом 
образовању из члана 140 став 1 и 2 Закона 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе), 
а кандидат који има образовање из члана 140 
став 1 тачка 1. подтачка (2) поред оригинала 
или оверене фотокопије дипломе о стеченом 
високом образовању прилажу и оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, изузетно, доказ о 
стеченом образовању из члана 140 став 3 
Закона (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); 4. доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (оверена фотокопија потврде, уверења 
или другог документа о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу); 5. доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – дос-
тавља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе – ори-
гинал или оверена фотокопија); 6. доказ о 
радном искуству на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал потврде или уверења 
– посебно из сваке установе, односно за сва-
ки период, уколико је кандидат био запослен 
у више установа на одговарајућим пословима 
– не старије од 6 месеци); 7. доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и за кога није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија уверења из казнене еви-
денције надлежне службе МУП-а, не старије 
од 6 месеци); 8. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
/ученицима (оригинал уверења или оверена 
фотокопија лекарског уверења не старијег од 
шест месеци); 9. доказ о обуци и положеном 
испиту за директора (оригинал или оверена 
фотокопија лиценце за директора школе уко-
лико кандидат то поседује, а у супротном се 
доставља писана изјава кандидата да није 
положио испит). Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора установе 
биће у обавези да у законском року савлада 
обуку и положи испит за директора. Пријава 
кандидата који није положио испит за дирек-
тора неће се сматрати непотпуном; 10. доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о 
раду кандидата (фотокопија извештаја про-
светног саветника уколико има, а који цени 
Комисија за избор директора), а у супротном 
се доставља писана изјава кандидата да не 
поседује такав доказ; 11. доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, (фотокопија 
извештаја просветног саветника – доставља 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе у време вршења таквог 
надзора и добијања наведене оцене), а уко-
лико то није случај кандидат доставља писану 
изјаву да не поседује такав доказ. Уз пријаву 
на конкурс за избор директора и осталу горе 
наведену документацију, кандидат доставља 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директо-

ра. Копије доказа, односно докумената који 
се подносе при конкурисању за избор дирек-
тора, морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа да су верне оригиналу, а у супрот-
ном неће се узети у разматрање (осим доказа 
под тачком 10. и 11. које се достављају у 
неовереним фотокопијама). Пријаве на кон-
курс за избор директора школе, са доказима 
о испуњавању услова конкурса, подносе се у 
затвореној коверти на адресу: ОШ” Љубица 
Радосављевић Нада” у Зајечару, Ђердапска 
бб, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурс 
за избор директора”. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа канди-
датима. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата 
Школи пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, или у неки други дан кад Школа 
не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која у прилогу садржи документа 
којим кандидат доказује да испуњава усло-
ве за избор директора, у складу са законом 
и подзаконким актима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве као и оне које нису под-
нете на начин утврђен Статутом и конкурсом 
неће се узети у разматарање. Рок за подно-
шење пријава на конкурс за избор за дирек-
тора Школе је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број 019/442-112.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

1. Сарадник у звање сарадник 
у настави, ужа научна област 

Менаџмент
на одређено време од једне године

2 извршиоца

2. Сарадник у звање сарадник 
у настави, ужа научна област 
Информационе технологије

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: услови за звање сарадника у наста-
ви: студент мастер академских студија који 
је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8), као и 
услови прописани чланом 83. Закона о висо-
ком образовању, чланом 89А Статута Технич-
ког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину, 
чланом 5 Правилника о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа сарадника Техничког факултета 
„Михајло Пупин” у Зрењанину.

3. Наставник у звање доцента, 
ужа научна област Информационе 

технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за звање доцента: доктор 
техничких наука, смисао за наставни рад, 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, објављени науч-
ни и стручни радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са рецензија-
ма, као и услови прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању, чланом 87 Статута 
Факултета, чланом 14 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
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Универзитету у Новом Саду и члан 3 Правил-
ника о поступку за стицање звања и засни-
вање радног односа наставника Техничког 
факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

ОСТАЛО: пријаве са прилозима (докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, 
оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском и стручном звању, списак 
објављених научних и стручних радова, књиге 
и саме радове), поднесе Факултету у року од 
8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви” на адресу: Технички факултет ”Михајло 
Пупин” Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб. Контакт 
телефон: 023/550-515.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

23000 Зрењанин, Македонска 2

Спремачица 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања и то: основно образовање. Кандидат 
поред општих услова прописаних Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних 
места Средње пољопривредне школе Зрења-
нин, треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, 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; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат уз попуњен пријавни формулар 
који преузима са званичне интернет странице 
Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); 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; уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да запослени 
поседује психичку способност за рад, прове-
рава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују 

на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ који се односи 
на физичку и здравствену способност канди-
дата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију” треба послати на 
адресу школе или предати лично у просто-
рије школе, радним даном од 8 до 12 часова. 
Рок за пријаву је у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством у основној музичкој 
школи предмета гитара

место рада седиште  
Музичке школе „Јосиф Маринковић”, 

Зрењанин, Трг Слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 
1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 

групу предмета. Учесник конкурса треба да 
испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 5) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), 
односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музичар, усмерење гитариста; 
(2) дипломирани музичар – гитариста; (3) 
академски музичар гитариста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус – 
гитариста. (5) мастер музички уметник, про-
фесионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Обавезно образовање наставника про-
писано чланом 142 став 1 Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и мето- 
дичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Образовање 
из претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за сти-
цање образовања из члана 142 став 1 Закона 
остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. Сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из члана 142 став 1 Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у 
року од 10 дана од дана објављивања кон-
курса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потреб-
на документација: оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 
кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. године 
доставља и оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о стеченом високом 
образовању 1. степена; оригинал или овере-
на фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал 
(или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе-за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
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раду. Напомена у вези образовања стеченог 
у некој од република СФРЈ, образовања сте-
ченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка. III Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона, министар, по претходно  
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за оба- 
вљање послова наставника. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрења-
нин, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара 
школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Зрењанину приме-
ном стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове комисија доставља 
директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе свих  
кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством у основној музичкој 
школи предмета гитара

место рада седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић”, Зрењанин, Трг 

Слободе 7, и издвојено одељење 
Музичке школе „Јосиф Маринковић” 

Зрењанин у Ковачици, Дом културе „3. 
ОКТОБАР”, Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона) Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2 став 1 тачка 5) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 
1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музичар, усме-
рење гитариста; (2) дипломирани музичар – 
гитариста; (3) академски музичар гитариста; 
(4) мастер музички уметник, професионални 
статус – гитариста. (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, 
са претходно завршеним основним академ-
ским студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 

програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника пропи-
сано чланом 142 став 1 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног 
става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање обра-
зовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитова-
ног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Начин пријављи-
вања кандидата на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења). Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године дос-
тавља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, (уверења) о стеченом високом обра-
зовању 1. степена; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал (или 
оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе – за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. II 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
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послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, 
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у 
Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе за 
предмет италијански језик

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 22,22% радног времена, место 

рада седиште Музичке школе „Јосиф 
Маринковић”, Зрењанин, Трг Слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2 став 1 тачка 4) подтачка 5) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/22), односно учесник конкурса 
треба да је: – професор, односно дипломира-
ни филолог за италијански језик и књижев-
ност; – професор италијанског језика и књи-
жевности; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Италијански језик и 
књижевност); мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил 
Италијански језик и књижевност); мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају да имају 
претходно завршене основне академске сту-
дије из области предмета, односно на студијс-
ким групама / програмима: Језик, књижев-
ност, култура, модул Италијанистика; Ита- 
лијански језик и књижевност. У складу са чла-
ном 141 став 7 послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло основно, средње, 
више или високо образовање на српском јези-
ку (на коме се остварује образовно-васпитни 
рад), или је положило испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске 
установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Образовање из 
претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за сти-
цање образовања из члана 142 став 1 Закона 
остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као 

програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Начин пријављи-
вања кандидата на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења), кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године дос-
тавља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом обра-
зовању 1. степена; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал (или 
оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе-за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о др- 
жављанству Републике Србије; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. II 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, 
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
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комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у 
Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи, у основној музичкој 

школи предмета солфеђо
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 50% радног времена, место рада 

седиште Музичке школе „Јосиф 
Маринковић”, Зрењанин, Трг слободе 

7 и у издвојеном одељењу Музичке 
школе „Јосиф Маринковић” Зрењанин 
у Меленцима, у просторијама ОШ „Др 
Бошко Вребалов”, Српских владара 63

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-

курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона), Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2 став 1 тачка 25) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 
1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музички педа-
гог; (2) дипломирани музичар, усмерење 
музички педагог; (3) професор солфеђа; (4) 
професор солфеђа и музичке културе; (5) 
дипломирани музичар – педагог. (6) мастер 
теоретичар уметности, професионални статус 
– музички педагог. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника пропи-
сано чланом 142 став 1 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног 
става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање обра-
зовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитова-
ног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Начин пријављи-
вања кандидата на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења); оригинал 
или оверена фотокопија дипломе (уверења) о 
стеченом основном, средњем, вишем или 

високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде 
којом се доказује да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе-за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) закона; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. II 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, 
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у 
Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе 
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кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством у основној музичкој 
школи предмета флаута

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић”, Зрењанин, Трг 

Слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2 став 1 тачка 14) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 
1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музичар, усме-

рење флаутиста; (2) дипломирани музичар – 
флаутиста; (3) дипломирани флаутиста; (4) 
академски музичар флаутиста; (5) мастер 
музички уметник, професионални статус – 
флаутиста. (5) мастер музички уметник, про-
фесионални статус камерни музичар, са прет-
ходно завршеним основним академским 
студијама флауте. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника пропи-
сано чланом 142 став 1 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног 
става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање обра-
зовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитова-
ног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Начин пријављи-
вања кандидата на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења), кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године дос-
тавља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом обра-
зовању 1. степена; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал (или 
оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе-за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-

зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. II 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе 7 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у 
Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Стручни сарадник – нототекар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић”, Зрењанин, Трг 

слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9305.10.2022. |  Број 1008 |   

примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања стручног 
сарадника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 
став 2 и 7 и члан 142 Закона) Стручни сарад-
ник је лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и усло-
ве из члана 50. став 4. Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова Музичке 
школе „Јосиф Маринковић” Зрењанин (дело-
водни број 02/275 од 11.09.2020. године, 
02/35 од 25.01.2021. године, 02/114 од 
09.04.2021. године, 02/309 од 14.09.2021. 
године, 02/13-5 од 11.02.2022. године и 
02/13-12 од 07.04.2022.године), односно 
учесник конкурса треба да је: (1) дипломира-
ни музиколог; (2) мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус: музиколог; (3) 
професор српске књижевности и језика; (4) 
професор српског језика и књижевности. У 
складу са чланом 141 став 7 послове струч-
ног сарадника, може да обавља лице које је 
стекло основно, средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се 
остварује образовно-васпитни рад), или је 
положило испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 
Обавезно образовање стручног сарадника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Обра-
зовање из претходног става стручни сарад-

ник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142 став 1 Закона остварује високош-
колска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образо-
вања током читавог живота, у складу са 
прописима којима се уређује високо образо-
вање. Сматра се да стручни сарадник, који је 
у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Начин пријављи-
вања кандидата на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у 
року од 10 дана од дана објављивања кон-
курса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потреб-
на документација: оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
(уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал (или оверену фотоко-
пију) потврде којом се доказује да је поло-
жио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – за 
доказ о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; оригинал 
или оверена фотокопија уверења министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од 
република СФРЈ, образовања стеченог у сис-
тему војног школства и образовања стеченог 
у иностранству: I Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова стручног 
сарадника. II Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова стручног сарадника. III 
Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова стручног 
сарадника. Кандидати под I, II, III дос-
тављају оригинал или оверену фотокопију 
одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на адресу: Музич-
ка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком 

„За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично 
или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања у Зрењанину применом стандардизова-
них поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове комисија доставља 
директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи у основној музичкој 

школи за предмет настава у 
припремном разреду

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10% радног времена, место рада 

седиште Музичке школе „Јосиф 
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, 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 
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није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања настав-
ника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 
7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 
1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи, у основној музичкој 

школи за предмет солфеђо
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 30% радног времена, место рада 

седиште Музичке школе „Јосиф 
Маринковић”, Зрењанин, Трг слободе 7

УСЛОВИ: Учесник конкурса за радно место 
наставник уметничких и стручних предме-
та у музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи-у основној музич-
кој школи за предмет солфеђо треба да 
испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 
25) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), 
односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музички педагог; (2) дипломи-
рани музичар, усмерење музички педагог; (3) 
професор солфеђа; (4) професор солфеђа и 
музичке културе; (5) дипломирани музичар 
– педагог. (6) мастер теоретичар уметности, 
професионални статус – музички педагог.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи у основној музичкој 

школи за предмет теорија музике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
5% радног времена, место рада седиште 

Музичке школе „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе 7

УСЛОВИ: Учесник конкурса за радно место 
наставник уметничких и стручних предмета у 
музичкој школи и одређених стручних пред-
мета у стручној школи-у основној музичкој 
школи за предмет теорија музике треба да 
испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 
26) Правилника о степену и врсти образо-

вања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), 
односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музичар, усмерење музички 
педагог, композитор или етномузиколог; (2) 
академски музичар-композитор; (3) профе-
сор солфеђа и музичке културе; (4) профе-
сор солфеђа; (5) дипломирани музички педа-
гог; (6) дипломирани професор солфеђа и 
музичке културе; (7) дипломирани компози-
тор; (8) дипломирани диригент; (9) дипломи-
рани музиколог; (10) дипломирани етному-
зиколог; (11) дипломирани музичар-педагог; 
(12) мастер теоретичар уметности, профе-
сионални статус: музички педагог, музички 
теоретичар или етномузиколог; (13) мастер 
музички уметник, професионални статус-ди-
ригент; (14) мастер композитор. У складу 
са чланом 141 став 7 послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло основ-
но, средње, више или високо образовање на 
српском језику (на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад), или је положило испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Обавезно обра-
зовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Програм за стицање образо-
вања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у скла-
ду са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из члана 142 став 1 Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адре-
су школе у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или ове-
рена фотокопија одговарајуће дипломе (уве-
рења); оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, 
средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал (или овере-
ну фотокопију) потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве-за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Напо-

мена у вези образовања стеченог у некој 
од република сфрј, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања сте-
ченог у иностранству: I Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника. 
III Када је образовање стечено у иностран-
ству, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. Кандидати под I, II, III 
достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрења-
нин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара шко-
ле, лично или на телефон 023/561-104. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Зрењанину приме-
ном стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са уче-
ницима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 
15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове комисија 
доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе свих 
кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.
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Infostud огласи

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

Све додатне информације (као и евентуалне 
рекламације / примедбе) у вези са огласима са 
наведеног сајта можете добити на телефон број 
024/4155-640.

Infostud огласи

ИНПУТ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Аутопут за Нови Сад 150б

тел. 067/7281-3195
e-mail: aleksandar.tomic@input.rs

Монтер намештаја  
од метала и универа

5 извршилаца

Опис посла: послови монтаже подразумевају 
монтажу и склапање трговинских и магацин-
ских полица, пултова и остале трговинске 
опреме; монтажа се врши на терену и у тимо-
вима; сервис и одржавање постојеће опреме; 
припрема алата и материјала за монтажу.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, акти-
ван возач; рад на терену и у тимовима; иску-
ство у раду са ручним алатом: бушилица, бру-
силица, шрафилица и ручни алат; способност 
за тимски рад. Плата 70.000 - 125.000 РСД уз 
зависности од знања и способности монтера. 
Рок за пријављивање 09.10.2022.

MYKA CLOTHING PR 
TIJANA MIRKOVIĆ

11000 Београд, Славка Ћурувије 17
тел. 067/7281-6213

e-mail: office@mykaclothing.com

Myka је млад и успешан домаћи модни бренд 
намењен женама које цене квалитет и добар 
дизајн. Потребан нам је

Шивач

Опис посла: Кројење по готовом шаблону; 
шивење на индустријској равно штепајућој 
машини и индустријској ендларици.

УСЛОВИ: Прецизност и самосталност у раду; 
одговоран однос према раду; сарадљивост. 
Месечна плата 70.000 РСД. Рок за пријављи-
вање 23.10.2022.

WE CONNECT 013
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Кеј Радоја Дакића 19
тел. 067/7281-7034

e-mail: djordje.weconnect@gmail.com

WeConnect је лидер у пружању услуга позив-
них центара, наше услуге користе најпозна-
тије компаније из Швајцарске које послују у 
области здравствених осигурања. Средиште 
WeConnect-a се налази у самом срцу Дорћола 
у једној од најлепших пословних зграда у Бео-
граду - Миа Дорћол. Због растућих потреба 
тржишта смо увек у потрази за новим, вред-
ним и амбициозним људима са којима ћемо 
заједно делити успехе. Потребан нам је

Call agent – немачки језик
за рад у Београду

5 извршилаца

Опис посла: телефонска комуникација са 
клијентима у Швајцарској; заказивање сас-
танака за бесплатно саветовање везано 
за здравствена осигурања; организовање 
посла колегама на терену у Швајцарској; 
коришћење квалификованих lead-ова у циљу 
олакшања терминирања.

УСЛОВИ: течно знање немачког језика у 
говорној форми (минимум Б2 ниво) – серти-
фикат није битан; одличне комуникационе 
способности; флексибилност; поузданост; 
предузетнички дух; телефонирање вам при-
чињава забаву; спремни сте и радујете се 
личном усавршавању; претходно радно 
искуство није неопходно, али је пожељно. 
Месечна плата 72.000 – 200.000 РСД. Рок за 
пријављивање 23.10.2022.

GAGA MOTORS DOO
11136 Београд, Церски Венац 1Д

тел. 067/7281-5318
e-mail: office@gaga.co.rs

Референт
набавке резервних делова (не возила)  

и организације посла

Опис посла: пријем странака; отварање рад-
ног налога и визуелни преглед возила; пору-
чивање резервних делова од добављача; 
издавање резервних делова; одлазак у набав-
ку резервних делова.

УСЛОВИ: обавезно познавање рада на рачу-
нару; обавезно поседовање возачке дозволе 
Б категорије са активним искуством; неопход-
но познавање резервних делова; неопходно 
радно искуству у аутоиндустрији од најмање 
1 године. Месечна плата 60.000 – 80.000 РСД. 
Рок за пријављивање 22.10.2022.

ECO CONSTRUCTION
ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)

11080 Београд, Јоза Лауренчића 5
e-mail: maja@sky-tec.rs

Грађевински инжењер

Опис посла: организација градилишта; кому-
никација са инвеститорима и надзорним орга-
нима; контрола и организација подизвођача; 
контрола и координација радника на гра-
дилишту; извештавање надређених о свим 
активностима и резултатима; уредно вођење 
градилишне документације (дневник и грађ. 
књиге); спровођење мера за БЗНР према свим 
учесницима у пројекту.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме 
грађевинске струке; пожељне лиценце 410 
и 310; познавање рада на рачунару – Office 
пакет, AutoCAD, MS-Project; активан возач – Б 
категорије; повремени рад на пројектима на 
терену – територији Републике Србије; само-
сталност и самоиницијативност у извршавању 
обавеза; тимски рад, сарадња са извршио-
цима у осталим секторима у предузећу. Рок 
пријављивања 26.10.2022.

TELESEC DOO
11080 Београд, Крајишка 29

e-mail: davor.veselinovic@telesec.rs

Telesec d.o.o. Београд је фирма која се бави 
пројектовањем и извођењем системима слабе 
струје, а посебно је специјализована за систе-
ме техничке заштите. Основана је од стране 
инжењера који је стицао искуство у неколико 
фирми у земљи и иностранству у последњих 
20-ак година. Делатност фирме је консалтинг, 
планирање, пројектовање, надзор, извођење 
и одржавање система слабе струје. Циљ ком-
паније је континуално праћење технолошког 
развоја и стандарда, лиценцирање, констант-
но усавршавање, професионалан, одговоран 
и квалитетан однос према клијенту. Констант-
ним праћењем Светских понуђача опреме и 
сагледавањем локалних потреба тржишта 
у могућности смо да понудимо оптимално 
решење за сваки објекат и систем. Поседу-
јемо лиценце Инжењерске коморе за пројек-
товање и извођење, као и 4 лиценце МУП-а 
за процену ризика, планирање, пројекто-
вање и надзор, као и монтажу, повезивање, 
пуштање, обуку и одржавање система тех-
ничке заштите. Такође поседујемо лиценце 
везане за пожарство, као и 5 ISO стандарда. 
Потребан нам је

Инсталатер система техничке 
заштите и система слабе струје

Опис посла: монтажа и повезивање опре-
ме система техничке заштите и система сла-
бе струје (видео надзора, алармних система, 
контроле приступа, структурног каблирања, 
активне мрежне опреме, озвучења, система 
стабилне инсталације за дојаву пожара рачу-
нарске мреже и др.); квалитетна реализација 
послова у задатом року; примене мера без-
бедности и здравља на раду; прецизност, 
одговорност и поузданост у раду.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, рачунар-
ске, информатичке и електротехничке струке; 
предност дајемо кандидатима који поседују 
лиценцу издату од МУП-а за монтажу, повези-
вање, програмирање, пуштање система у рад, 
као и обука и одржавање система техничке 
заштите; минимум 1 година радног искуства 
на пословима монтаже система техничке 
заштите; основно знање из електротехничке 
науке; возачка дозвола Б категорије; при-
хватање теренског рада. Рок пријављивања 
26.10.2022.

SKY TECHNOLOGIES
ДОО БЕОГРАД

11283 Београд, Јоза Лауренчића 5
e-mail: maja@sky-tec.rs

Систем администратор

Опис посла: обављање послова одржавања 
локалне мреже, филе сервера и администри-
рање базе података.

УСЛОВИ: минимум 3 године радног иску-
ства у истим или сличним пословима; оба-
везно основно познавање рачунарског хар-
двера; обавезно познавање рада у MS SQL 
и MySQL базама података; обавезно позна-
вање конфигурисања мрежа на рачунарима 
на Windows и Linux платформама обавезно 
напредно знање техничког енглеског јези-
ка, писаног и вербалног; обавезно позна-
вање мрежне опреме и основе пројектовања 
мрежних система; обавезно познавање рада 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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са оптичком мрежном опремом; обавезно 
познавање рада у MS Office пакету; обавезно 
поседовање возачке дозволе Б категорије; 
пожељно познавање рада са CCTV системи-
ма; пожељно познавање AutoCad софтвер-
ског пакета; пожељно познавање основа 
електротехнике; пожељно познавање рада са 
Mikrotik опремом; пожељно познавање рада 
са Cisco опремом; пожељно познавање рада 
са Ubiquiti опремом; пожељно познавање C# 
и JavaScript-а; пожељна диплома са звањем 
Инжењер електротехнике. Рок пријављивања 
26.10.2022.

Електротехничар – електричар

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV сте-
пен техничког усмерења; познавање основ-
них електричарских алата; познавање типо-
ва комуникационих и напојних каблова; 
познавање основних типова конектора за 
комуникационе каблове; пожељно искуство 
у обављању истих или сличних послова; 
пожељно познавање основа рачунарских мре-
жа; пожељно познавање основа електротех-
нике; пожељно познавање рада на Windows 
оперативним системима; пожељно позна-
вање Microsoft Office пакета, пожељна возач-
ка дозвола Б категорије. Спремност за рад у 
тиму и прековремени рад. Рок пријављивања 
26.10.2022.

IIXO DOO BEOGRAD
11040 Београд, Љутице Богдана 1а

e-mail: bebecaposla@hotmail.com

Оператер на тикетима  
у кладионици и казину

Опис посла: комуникација са играчима и 
давање потребних информација везаних за 
резултате, услове и начин играња; пријем 
уплата, издавање тикета и исплаћивање 
добитних тикета.

УСЛОВИ: минимум средњи степен стручне 
спреме; познавање рада на рачунару; пос-
већеност, сталоженост, комуникативност; 
оријентисаност ка тимском раду; одговорност, 
лојалност, комуникативност. Рок пријављи-
вања 26.10.2022.

UNIVEREXPORT
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 165

Радник на одељењу рибарнице

Опис посла: припрема производа са одељења 
рибарнице за даљу обраду и продају (чиш- 
ћење, сечење, искошћавање, вагање, пако-
вање, итд.); вођење рачуна о уредности 
и исправности изложених производа на 
одељењу рибарнице, роковима трајања про-
извода, бар кодова, декларација, уредности 
и исправности истакнутих цена; послужи-
вање потрошача жељеном робом и помоћ при 
куповини; праћење температуре расхладних 
витрина и комора на одељењу рибарнице.

УСЛОВИ: усмереност на потрошача; иску-
ство за рад на истим или сличним пословима. 
Месечна плата 57.000 РСД. Рок пријављивања 
26.10.2022.

АГРОМАРКЕТ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац 

Краљевачког батаљона 235/2

Сервисер моторних уређаја
за рад у Инђији

Опис посла: сервисирање моторних уређаја у 
гарантном и вангарантном року.

УСЛОВИ: ССС; основно познавање рада на 
рачунару; пожељно радно искуство у серви-
сирању моторних и уређаја за шуму и башту. 
Рок пријављивања 26.10.2022.

ONE WATER DOO
11000 Београд 

Јована Деретића 13

Возач - сервисер  
апарата за воду

Опис посла: поправка и сервис/одржавање 
водомата (wатерцоолер апарата); утовар, 
транспорт и истовар робе до крајњих купаца; 
задуживање и вођење документације на тере-
ну; брига о возилу, како техничка тако и одр-
жавању хигијене истог; радни задаци у оквиру 
послова фирме.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема 
(III/IV степен); возачка дозвола Б катего-
рије; пожељно је радно искуство у послови-
ма дистрибуције као и вожње комбија; про-
фесионално понашање и добра комуникација 
према клијентима и колегама; сналажљи-
вост, педантност, смиреност, поузданост. Рок 
пријављивања 26.10.2022.

HAP FLUID DOO
11272 Добановци 
Угриновачка 163

e-mail: office@hapfluid.rs

Сарадник за послове  
администрације и финансија

Опис посла: обрада финансијско-књиговод-
ствене документације; динарска и девизна 
плаћања и остали послови са банкама; рад у 
пословном програму предузећа; администра-
тивно-секретарски послови.

УСЛОВИ: средња стручна спрема економског 
усмерења; пожељно 2 године радног искуства 
на економско-финансијским пословима; актив-
но познавање рачунарских програма (Microsoft 
Office); напредни ниво знања енглеског јези-
ка. Рок пријављивања 26.10.2022.

MINOTTI
ДОО БЕОГРАД

11271 Сурчин 
Косте Абрашевића 12

Фиксни комерцијалиста  
за програм плочица

УСЛОВИ: неопходно радно искусто у истој 
бранши; минимално стечено образовање – 
ССС; пожељно познавање енглеског језика; 
пожељно знање програма Pantheon; пожељ-
но познавање MS Office паkета; отвореност, 
љубазност и спремност за сарадњу; савестан 
и одговоран приступ раду. Рок пријављивања 
26.10.2022.

TEHNOEXPORT DOO
22320 Инђија, Јована Поповића 43

e-mail: office@tehnoexport.co.rs

Административни радник  
у сектору продаје

Опис посла: контактирање купаца и запри-
мање поруџбина; израда отпремне докумен-
тације; спровођење политике цена; обрада 
рекламација; анализа продајних извештаја; 
рад у ЕРП: пословни информациони систем,
израда и анализа продајних исписа.

УСЛОВИ: обученост за рад у ERP-у, тимски 
рад, аналитичност, изграђен однос са куп-
цима, обавезно познавање енглеског језика; 
степен стручне спрема: VII, VI, без обзира на 
занимање. Рок пријављивања 26.10.2022.

TEXON OIL REFINERY
ДОО БЕОГРАД

11211 Београд, Зрењанински пут 114
e-mail: office@texonrefinery.com

Књиговођа
за рад у Кикинди

Опис посла: вођење финансијског и робног 
књиговодства - књижење свих књиговод-
ствених догађаја; припрема и израда финан-
сијских и пореских извештаја; праћење и при-
мена рачуноводствених и актуелних прописа и 
законских промена; обрачун ПДВ-а, сарадња 
са банкама, пореским, социјалним и другим 
институцијама; израда и контрола пореских 
пријава у складу са пореским законима.

УСЛОВИ: ВШС, ВСС, економског усмерења; 
искуство на пословима рачуноводства мини-
мум 3 године; искуство у припреми финан-
сијских извештаја; познавање рачуноводстве-
них и пореских прописа; пожељно искуство 
у производњи; добро познавање рада у MS 
Office. Рок пријављивања 26.10.2022.

STRUCTURA CONCEPT
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Јужни булевар 84/23

Инжењер продаје монтажних 
конструкција

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, 
грађевинске, архитектонске или машинске 
струке; 2 године радног искуства на комер-
цијалним пословима (продаја); активно 
знање енглеског језика, основна информа-
тичка писменост, добро познавање принци-
па управљања продајом и набавком; возач-
ка дозвола Б категорије; комуникативност и 
креативност; поседовање развијеног осећаја 
за посао, способност да мотивише и предво-
ди тим; уверљивост у контактима са клијен-
тима; истакнуте продајне, преговарачке, 
организационе и IT вештине. Постоји потре-
ба за теренским радом и/или путовањем. Рок 
пријављивања 26.10.2022.

HAVI LOGISTICS
ДОО БЕОГРАД

11283 Београд, Угриновачки пут бб.
e-mail: ekaterina.vazova@havi.com

Магационер

Опис посла: пријем и позиционирање робе; 
припрема и издавање робе; контрола робе и 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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пратеће документације; евиденција дневних 
активности, квалитета и хигијене; професио-
нално и безбедно управљање виљушкарима 
– добијање сертификата након обуке у фир-
ми.; рад у складиштима под температурним 
режимима (+4C и -18C) и амбијенталном скла-
дишту.

УСЛОВИ: завршена средња школа (ССС); 
возачка дозвола Б категорије – пожељно; 
oсновно знање рада на рачунару и енглес-
ког језика (није обавезно). Рок пријављивања 
26.10.2022.

ТАМС ДОО БЕОГРАД
11000 Београд 

Јованке Радаковић 29а
e-mail: tams07@live.com

Контролор  
на техничком прегледу

УСЛОВИ: аутомеханичар (III или IV степен) 
или саобраћајни техничар друмског сао-
браћаја (IV); возачка дозвола Б категорије, 
пожељно и А категорија. Рок пријављивања 
26.10.2022.

МАЈА САКИЋ ПР ПЕКАРСКО 
ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА 

РАДЊА БОЈАНА САКИЋ 
БЕОГРАД – СУРЧИН

11272 Београд, Моравска 54
e-mail: pekarabojanasakic@gmail.com

Радник у пекари

Опис посла: услуживање купаца, излагање и 
продаја производа; припрема производа за 
продају; oдржавање хигијене радног места.

УСЛОВИ: пожељно је искуство у раду на истој 
или сличној позицији али није неопходно. Рок 
пријављивања 26.10.2022.

IRIS OPTIC
НИКОЛА ЈОВАНДИЋ ПР 

ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин 

Др Емила Гаврила 11а
e-mail: iris.optic@gmail.com

Оптометриста – дефектолог 
(тифлолог)

УСЛОВИ: завршена одговарајућа школа (за 
оптометристу или дефектолошки факултет 
смер тифлолог); комуникативност и орга-
низованост у послу; искуство у раду пожељ-
но, али не и неопходно. Рок пријављивања 
26.10.2022.

ABA PROFESSIONAL
ДОО БЕОГРАД

11160 Београд 
Хероја Небојше Живанчевића 6А

e-mail: office@abapro.rs

Дипломирани / мастер инжењер 
геодезије

УСЛОВИ: кандидат мора имати завршене 
мастер студије; предност имају кандидати 
са лиценцама РГЗ-а и ИКС 372 и 471. Кан-
дидат мора бити вредан и максимално пос-
већен послу. Често неопходан и рад викен-
дом. Месечна плата 80.000 – 130.000 РСД. Рок 
пријављивања 26.10.2022.

КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО ЗЕМУН
11273 Београд 

Царице Јелене 28

Кнез Петрол је компанија са јасно профили-
саним пословним циљевима и стратегијом 
раста. Остварили смо много и тежимо лидер-
ској позицији на тржишту трговине нафтом и 
нафтним дериватима. У свакодневном раду 

сви ми представљамо лице наше компаније. 
Управо кроз нас, други људи доживљавају 
компанију у којој радимо и бренд који пред-
стављамо. Потребан нам је

Пословођа бензинске станице
за рад у Војци  
(Стара Пазова)

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; 
познавање рада на рачунару; искуство на 
истим или сличним позицијама 2 године; 
пожељно радно искуство у петрол каналу. Рок 
пријављивања 26.10.2022.

Е-РЕЦИКЛАЖА 2010 ДОО НИШ
18000 Ниш 

Булевар светог цара Константина 82-86
e-mail: milos.mitic@ereciklaza.com

Радник на демонтажи  
и рециклажи - утовар и истовар

Опис посла: утовар, истовар, сортирање 
и одлагање секундарних сировина; рад на 
линији за демонтажу и рециклажу ЕЕ отпада; 
одлагање и сортирање производа по врстама 
и магацинима.

УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме. 
Рок пријављивања 26.10.2022.

IP INVESTMENT PROJECT 
GROUP DOO
11070 Београд 

Антифашистичке борбе 2а
e-mail: ipginvestment@gmail.com

Грађевински техничар

УСЛОВИ: средња школа (IV степен); возач-
ка дозвола Б категорије (активан возач); 
самосталност, одговорност, тимски рад. Рок 
пријављивања 26.10.2022.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



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
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