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На сајму запошљавања који 
је 19.октобра у холу Култур-

ног центра организовала Филија-
ла Лесковац, учествовало је 16 
послодаваца који су понудили 452 
радна места. Тражили су раднике 
различитих профила занимања: 
дипломиране економисте, менаџе-
ре, правнике, инжењере техничких 
струка, шиваче, столаре, тапетаре, 
машинске механичаре, електри-
чаре, раднике машинске струке са 
познавањем рада на CNC машина-
ма, оператере, магационере, паке-
ре, возаче, виљушкаристе, продав-
це и раднике за рад у производњи.

Преко 7.000 људи се запослило 
на сајмовима запошљавања

На 48 сајмова запошљавања које је у Србији ове године организовала 
Национална служба за запошљавање учествовало је више од 1000 

послодаваца који су понудили око 10.000 радних места, а укупно се на 
њима запослило преко 7000 лица  што је показатељ да у земљи има потреба 

за запошљавањем и да тржиште рада одолева свим изазовима – рекао је 
директор НСЗ Зоран Мартиновић на сајму запошљавања у Лесковцу.
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Директор НСЗ Мартиновић је 
са замеником директора НСЗ Пе-
тром Јарићем и градоначелником 
Лесковца обишао штандове посло-
даваца а потом отворио сајам за-
пошљавања. Захвалио је Граду 
Лесковцу на подршци у органи-
зацији сајма, али и у подршци у 
реализацији локалне политике за-
пошљавања.

„Град Лесковац годинама има 
пуно разумевање за оно што су 
стратешки циљеви Владе Репу-
блике Србије и НСЗ када је у пи-
тању политика запошљавања и 
издвајања финансијских средста-
ва за запошљавање теже запо-
шљивих категорија у Лесковцу и 
у Јабланичком округу“, рекао је 
Зоран Мартиновић.

Градоначелник Лесковца Го-
ран Цветановић истакао је да је 
за град приоритет свих приори-
тета запошљавање и навео да то 
показују и подаци да је 2012. го-
дине на евиденцији у Лесковцу 
било 22.812 незапослених лица, а 
у септембру ове године 12.691.

„Издвајањима из буџета оп-
редељеним за Локални акциони 
план за запошљавање и мерама 
које обухвата директно помажемо 

повећању броја запослених у на-
шем граду. За самозапошљавање, 
стручну праксу за високошкол-
це и високошколце са просечном 
оценом преко 9 и јавне радове од 
2016. године до данас издвоји-
ли смо 209 милиона динара, 
укључујући и текућу годину“.

Сајам је посетило око 1.500 
незапослених и лица која тра-
же промену запослења. Сви они 
су били у прилици да успоставе 

директан контакт са послодавци-
ма, представе им се и предају им 
своју радну биографију. На штан-
ду Националне службе незапос-
лени и послодавци су добили све 
информације о актуелним програ-
мима НСЗ за подстицање запо-
шљавања, док је незапосленима 
пружена помоћ у писању радне 
биографије.

 Марија Стевановић
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Администрација и управа

Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФИСКАЛНИ САВЕТ

На основу члана 54 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, 2/19 и 
67/21), члана 27к став 6. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС” бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20 и 118/21), члана 3 став 5. 
Правилника о попуњавању радних места у 
стручним службама Фискалног савета број: 
110-00-3/2019-03 од 25. јула 2019. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНИМ 
СЛУЖБАМА ФИСКАЛНОГ САВЕТА

I Орган у коме се попуњава радно 
место: Фискални савет, Београд, Немањи- 
на 17.

II Радно место које се попуњава:

Фискални аналитичар
у Сектору за фискалну политику и јавне 

финансије, прва група положаја
1 извршилац

Опис послова: обавља послове анализе 
текућих макроекономских кретања; провера-
ва валидност фискалних пројекција у нацр-
ту Фискалне стратегије Владе и Предлогу 
закона о буџету Републике Србије; прати 
усклађеност реализације јавних прихода и 
јавних расхода с годишњим буџетским пла-
ном и процењује узроке одступања; ана-
лизира финансијске извештаје и пословне 
резултате јавних и државних предузећа; 
прати извршење буџета локалних самоупра-
ва и анализира укупан фискални резултат 
локалног нивоа власти; обавља и друге реле-
вантне фискалне анализе из надлежности 
Фискалног савета; обавља и друге послове 
по налогу главног економисте.

Услови: Факултетска диплома, мастер еко-
номије или дипломирани економиста, нај-
мање три године радног искуства у области 
јавних финансија, фискалне политике и 
макроекономске анализе, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина 17.

IV Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Сагласно члану 9 
Закона о државним службеницима, канди-
датима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима, доступна су сва рад-
на места и избор кандидата се врши на осно-
ву провера компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни одређена мерила за проверу одређе-
них компетенција у једној фази изборног 
поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у наредној фази избор-
ног поступка.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције:
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 
табела, табеларне калкулације), ако кан-
дидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања и вештина из наведених 
области, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихва-
ти доказ који је приложен уместо тестовне 
провере.

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

Провера посебних функционалних ком-
петенција:
1) Посебна функционална компетенција за 
област рада - студијско-аналитички послови 
прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и критичка вред-
новања и анализирања доступних инфор-
мација, провераваће се путем симулације/
усмено;
2) Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из делокру-
га радног места за област фискални систем и 
јавне финансије, провераваће се путем симу-
лације/усмено;
3) Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - аналитички ала-
ти за макроекономске и фискалне анали-
зе, статистичка анализа, анализа садржаја, 
једнодимензионална и вишедимензионална 
анализа временских серија, економетрија 
упоредних и панел података, провераваће се 
путем симулације/усмено;
4) Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место енглески језик Ц1- 
провераваће се путем симулације писмено.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције „Енглески језик Ц1” 
ако кандидат поседује важећи сертификат 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања енглеског језика Ц1, неопходно је да 
уз пријавни образац достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере.

3. Понашајне компетенције: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) - провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетен-
цијама.

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

Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs, а информације o материјалима за при-
прему кандидата за проверу посебних функ-
ционалних компетенција се могу наћи на 
сајту Фискалног савета www.fiskalnisavet.rs, у 
секцији „Конкурси”.

V Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање - 
листу „Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на сајту 
Службе за управљање кадровима и Фискал-
ног савета или се могу узети у штампаној 
верзији у писарници Управе за заједнич-
ке послове републичких органа у Београду, 
Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве 
је писани доказ о знању рада на рачунару и 
доказ о знању енглеског језика Ц1.

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару и 
знању енглеског језика Ц1 биће ослобође-
ни провере тих компетенција, осим уколико 
комисија одлучи да се приложени доказ не 
може прихватити као доказ којим се канди-
дат ослобађа од провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост” 
и посебне функционалне компетенције 
„Енглески језик Ц1”.
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VII Докази који прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема која је наведена у условима за рад-
но место; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство). 

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. 
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама
као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверени од 
надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број: 
18/16) прописано је, између осталог, да су 
органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то неопходно за одлучивање, у скла-
ду са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, 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 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима, 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.

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

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 

односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају поштом на адресу: 
Фискални савет, 11124 Београд, Немањина 
17, или предају непосредно на писарници 
Управе за заједничке послове републичких 
органа, Београд, Немањина 22-26, са назна-
ком „За јавни конкурс”.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 
14. новембра 2022. године, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на бројеве телефо-
на или електронске адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провере општих функционалних компе-
тенција (осим писмене провере „Дигитална 
писменост”), посебних функционалних ком-
петенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у Фискалном савету, 
Београд, Немањина 17. Провера опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” и провера понашајних компетенција ће 
се обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило).

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

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

XI Трајање радног односа: за оглаше-
но радно место радни однос се заснива на 
неодређено време.

XII Лица задужена за давање оба-
вештења: Златиборка Андрејић и Ана Вехо-
вец, тел. 011/3338-257.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу Фискал-
ни савет, 11124 Београд, Немањина 17, или 
предају непосредно на писарници Управе за 
заједничке послове републичких органа, Бео-
град, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни 
конкурс”.

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. 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. 
Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао председник Фискалног 
савета. 

Овај конкурс се објављује на сајту Фискалног 
савета www.fiskalnisavet.rs и огласној табли 
Фискалног савета; на сајту Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs на порталу 
е-управе, на сајту, огласној табли и перио-
дичном издању огласа „Послови” Национал-
не службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС” бр. 2/19 и 67/21) и 
Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
Број: 112-8874/2021 од 28. септембра 2021. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

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

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за подршку спровођењу 
програма обуке, у звању млађи саветник

Одсек за изградњу капацитета  
и стручно усавршавање,  

Сектор за стручно усавршавање
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми пла-
на спровођења донетих секторских посеб-
них програма обуке запослених у јединицама 
локалне самоуправе који обављају пове-
рене послове из делокруга Министарства; 
учествује у спровођењу интерног конкурса 
за ангажовање акредитованих реализатора 
за тематске целине у областима стручног 
усавршавања утврђеним секторским посеб-
ним програмима обуке запослених у једи-
ницама локалне самоуправе који обављају 
поверене послове из делокруга Министар-
ства; учествује у активностима организовања 
и спровођења донетих секторских посебних 
програма обуке запослених у јединицама 
локалне самоуправе који обављају пове-
рене послове из делокруга Министарства; 
обавља послове верификације и вредновања 
спроведених секторски посебних програ-
ма обуке запослених у јединицама локалне 
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самоуправе који обављају поверене посло-
ве из делокруга Министарства; учествује у 
вођењу евиденције о секторским посебним 
програмима обуке запослених у јединицама 
локалне самоуправе који обављају поверене 
послове из делокруга Министарства и дос-
тавља Националној академији за јавну упра-
ву податке и материјале који чине ове еви-
денције; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факулте-
ту; најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима; положен државни 
стручни испит; као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Сагласно члану 9 
Закона о државним службеницима, канди-
датима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима, доступна су сва рад-
на места и избор кандидата се врши на осно-
ву провере компетенција.

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

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

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

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
- дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 

попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:
1. Посебна финкуционална компетенција 
за одређено радно место - Страни језик - 
(Енглески језик - ниво А2) - провераваће се 
писано путем теста.
2. Посебна финкуционална компетенција 
за одређено радно место - професионално 
окружење и прописи из надлежности и орга-
низације органа (Закон о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе у вези са стручним усаврша-
вањем запослених у јединицима локалне 
самоуправе и Закон о матичним књигама у 
делу који се односи на стручно усавршавање 
матичара) - провераваће се усмено путем 
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места (Уредба о акреди-
тацији, начину ангажовања и накнадама реа-
лизатора и спроводилаца програма стручног 
усавршавања у јавној управи и Правилник о 
критеријумима и мерилима за вредновање 
програма стручног усавршавања) - провера-
ваће се усмено путем симулације.

Напомена: У погледу провере посебне 
функционалне компетенције - знање страног 
језика, уколико поседујете важећи сертифи-
кат, потврду или други доказ о познавању 
страног језика на траженом нивоу и желите 
да на основу њега будете ослобођени тести-
рања 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 Конкурс-
на комисија може одлучити да се кандида-
ту ипак изврши провера наведене компе-
тенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них кометенција могу се наћи на интернет 
презентацији Министарства државне управе 
и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs.

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.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом на адресу Министарство државне 
управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 
6, 11000 Београд или се предају непосредно 
на писарницу Министарства државне управе 
и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 
Београд са назнаком „За јавни конкурс” или 
електронским путем на адресу: kadrovi.
mduls@mduls.gov.rs. 

Напомена: Ако се пријава подноси елек-
тронским путем, на месту које је предвиђено 
за потпис уноси се име и презиме кандида-
та, а кандидат пријаву потписује пре почетка 
прве фазе изборног поступка.

V Лица задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Верица Јаџић и Сара 
Качаревић, тел. 011/3643-943 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 одно-
са и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

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

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

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

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

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

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

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

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 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном 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 Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

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

XI Врста радног односа: Радни однос 
заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 18. новембра 
2022. године.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебна финкуционална компетенција 
за одређено радно место - Страни језик 
- (Енглески језик - ниво А2) и понашајне 
компетенције обавиће се у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Провера посебних функ-
ционалних компетенција за одређено радно 
место- професионално окружење и прописи 
из надлежности и организације органа као и 
провера посебних функционалних компетен-
ција за одређено радно место- релевантни 
прописи из делокруга радног места обавиће 
се у просторијама Министарства државне 
управе и локалне самоуправе, улица Бирча-
нинова број 6. Интервју са Конкурсном коми-
сијом обавиће се у просторијама Министар-
ства државне управе и локалне самоуправе. 

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

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачко радно место, може да се запосли и 
лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у пропи-
саном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа. Пробни рад је обавезан за све 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци. Држав-
ни службеник на пробном раду, који је засно-
вао 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 држав-
ни стручни испит у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

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

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mduls.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa државне управе и локалне 

самоуправе, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“ 
број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чла-
нова 9 став 1, 10 став 1 и 2 и 11. Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и 
Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
Број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. године, 
Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

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

II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку пословима 
спровођења пројеката

Одсек за спровођење пројеката из 
међународне развојне помоћи, Сектор 

за европске интеграције и међународне 
пројекте, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: прикупља и обрађује подат-
ке и информације потребне за израду/ажу-
рирање плана јавних набавки, спровођење 
јавних набавки и плаћања за одобрене 
пројекте; учествује у припреми релевантне 
тендерске документације и закључења уго-
вора; прати спровођење уговора и помаже у 
контроли активности уговарача; по потреби 
учествује у раду Комисије за одабир понуда 
и пријава понуђача; учествује у припреми 
извештаја о припреми тендерске докумен-
тације и спровођењу пројеката у складу са 
процедурама; пружа подршку раду екстер-
них оцењивача, националних ревизора и 
ревизора Европске комисије, учествује у 
спровођењу активности у вези са видљи-
вошћу пројеката финансираних из фондова 
ЕУ; прикупља информације и води евиден-
цију релевантних података о пројектима 
из надлежности Министарства; учествује у 
спровођењу принципа и правила неопходних 
за успостављање, функционисање и одржи-
вост децентрализованог система управљања 
средствима ЕУ; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
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од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање једна годи-
на радног искуства у струци или најмање пет 
година радног стажа у државним органима, 
као и компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спрово-
ди из више обавезних фаза и то следећим 
редоследом: провера општих функционал-
них компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери 
следећих компетенција у истој или наредној 
фази изборног поступка. 

1. Провера општих фукнционалних 
компетенција:
• 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 припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних 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 функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место - страни језик 
(енглески језик - ниво Б2), провераваће се 
писано путем теста;
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - управљање фондо-

вима ЕУ и међународном развојном помоћи 
- процес управљања пројектним циклусом 
у контексту ЕУ програма - провераваће се 
писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално 
окружење и прописи из надлежности и орга-
низације органа - Закон о министарствима и 
Акциони план за поглавље 23 - провераваће 
се писано путем симулације
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места - Уредба о упра-
вљању програмима претприступне помоћи 
ЕУ у оквиру компоненте I инструмената 
претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у тран-
зицији и изградњи институција за период 
2007-2013 године, Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи ЕУ у окви-
ру инструмената за претприступну помоћ 
(ИПА II) за период 2014-2020. године, ПРАГ - 
Практични водич кроз процедуре уговарања 
помоћи ЕУ - провераваће се писано путем 
симулације.

Напомена: У погледу провере посебне 
функционалне компетенције - знање страног 
језика, уколико поседујете важећи сертифи-
кат, потврду или други доказ о познавању 
страног језика на траженом нивоу и желите 
да на основу њега будете ослобођени тести-
рања 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 Конкурс-
на комисија може одлучити да се кандида-
ту ипак изврши провера наведене компе-
тенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

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 компетен-
ција: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање 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: Минис-
тарство правде, Немањина 22-26, 11000 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места 
____ (назив радног места)“ или предају непо-
средно на писарници Министарства правде, 
Немањина 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 
Костић, 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 држав-
ном 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 јав-
ни конкурс: рок за подношење пријава је 
осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Министарства правде и у 
штампаној верзији на писарници Министар-
ства правде, Београд, Немањина 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 орга-
на и радног места на које се конкурише).

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

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

IX Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
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 држав-
ним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом 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 посло-
вима, 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.

http://www.suk.gov.rs
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Кандидат који не достави доказе, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњава услове за запос-
лење, писаним путем се обавештава да је 
искључен даљег изборног поступка.

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС“, број 18/2016 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), између осталог, прописано 
је да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то неопходно за одлу-
чивање, 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 
рођених, уверење о положеном правосудном 
испиту. Потребно је да учесник конкурса у 
делу *Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови пода-
ци 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 компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве 

на конкурс, изборни поступак спровешће се 
почев од 25. новембра 2022. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или е-mail адресе које су навели у 
својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних, посебних 
функционалних и понашајних компетен-
ција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, 
ул. Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло). Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити 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 теле-
фона 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. 
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је 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-управа, 
на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1, чл. 10, чл. 11, 12 ст. 1 и 2 и чл. 13 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) 
и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-6710/2022-2 од 30. августа 2022. 
године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Управа за заједничке послове репу-
бличких органа, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место организатор 
одржавања информатичке опреме, у 

звању сарадник
Одсек за системску подршку, Одељење 
за системско-техничку подршку, Сектор 

за информатичку подршку
1 извршилац

Опис послова: прима и евидентира све 
захтеве корисника за стручну помоћ и интер-
венције на информатичкој и комуникационој 
опреми и рачунарским мрежама и организује 
и координира рад сарадника на реализацији 
захтева и корисника; припрема интерне рад-
не налоге оператерима за информатичку и 
техничку подршку за сервисирање информа-
тичке опреме; сарађује са овлашћеним сер-
висима и пријављује проблеме на рачунар-
ској и комуникационој опреми, прати њихов 
рад и пријављује евентуалне проблеме у 
раду; стара се о документацији која прати 
извршавање послова, организује ажурирање 
јединствене базе докумената и унос подата-
ка, сарађује са мобилним оператером веза-
но за мобилне бројеве Управе; у сарадњи са 
Одељењем за људске ресурсе израђује леги-
тимације за потребе Управе; обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно научног поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским 
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, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место оператер за 
информатичку и техничку подршку, 

у звању референт
Одсек за техничку подршку, Одељење за 
системско-техничку подршку, Сектор за 

информатичку подршку
1 извршилац

Опис послова: пружа информатичку и 
техничку помоћ корисницима: инсталира, 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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подешава, прати параметре рада, утврђује 
и отклања узроке поремећаја у раду рачу-
нарске и мрежне опреме, утврђује и отклања 
узроке поремећаја у раду информационог, 
системског софтвера, база података, корис-
ничких апликација; стара се о администра-
цији оперативних система и доменских 
налога код корисника, припрема извештаје 
о извршеној подршци и води евиденцију 
везано за послове инсталације, одржавања 
и сервисирања рачунарске и комуникационе 
опреме; одржава комуникационе ормаре и 
мрежну опрему која се налази у њима, врши 
поправке мрежних прикључака и врши заме-
ну и постављање мрежних каблова; пружа 
техничку и стручну подршку корисницима 
у државним органима у припреми и реали-
зацији видео презентација; обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: образовање стечено у средњој 
школи информатичког или техничког сме-
ра, радно искуство у струци од најмање две 
године, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

3. Радно место шеф Одсека, у звању 
самостални саветник

Одсек за развој и одржавање мрежа, 
Одељење за ИКТ инфраструктуру, 
Сектор за информатичку подршку

1 извршилац

Опис послова: руководи, планира, усмера-
ва и надзире рад запослених у Одсеку; ана-
лизира стање, израђује извештаје и предла-
же мере за унапређење телекомуникационе 
инфраструктуре и структурних кабловских 
система у објектима државних органа за чије 
одржавање је задужена Управа; организује 
послове изградње, реконструкције и одржа-
вања у надлежности Одељења и прати реа-
лизацију уговора; организује и контролише 
реализацију захтева корисника у сарадњи 
са интерном и екстерном сервисном подрш-
ком; прати документационе токове захтева 
у Одсеку и израђује извештаје и анализе; 
стара се о евиденцији опреме и лиценцног 
софтвера; обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља техничко технолошких 
наука или друштвено хуманистичких наука 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студија-
ма у трајању до четири године, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

4. Радно место за послове 
рачунарских мрежа, у звању 

саветник
Одсек за развој и одржавање мрежа, 

Одељење за ИКТ инфраструктуру, 
Сектор за информатичку подршку

1 извршилац

Опис послова: припрема и учествује у 
имплементацији пројеката изградње и рекон-
струкције структурних кабловских система и 
других телекомуникационих инсталација у 
објектима државних органа за чије одржа-
вање је задужена Управа; припрема анализе 
и учествује у изради пројеката имплемента-

ције, интеграције, одржавања аудио-видео 
система и система за контролу приступа и 
заштите кључних инфраструктурних ресур-
са и услуга; прикупља и обрађује податке и 
информације за припрему техничке докумен-
тације за развој и одражавање ИКТ инфра-
структуре; пружа стручну подршку корисни-
цима информационих система; прати потребе 
корисника и оптерећеност система, редовно 
ажурира техничку документацију; обавља 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља техничко технолошких 
наука или друштвено хуманистичких наука 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студија-
ма у трајању до четири године, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

5. Радно место за контролу, обрачун 
и исплату плата и накнада, у звању 

сарадник
Одсек за аналитичке послове, Одељење 

за финансијско-рачуноводствене 
и аналитичке послове, Сектор за 

финансијско-материјалне послове
1 извршилац

Опис послова: прикупља и припрема 
податке за израду финансијских анали-
за, извештаја о извршењу програмских 
активности; води евиденције о реализова-
ним финансијским плановима и примењује 
усвојени контни план; проверава исправност 
финансијско-рачуноводствених образаца, 
припрема и обрађује захтеве за плаћање по 
различитим основама; врши обрачуне личних 
примања по различитим основама (солидар-
не помоћи, јубиларне награде, отпремнине, 
накнаде штете за неискоришћени годишњи 
одмор, уговори о делу и уговори о привре-
меним и повременим пословима) и припрема 
прописане обрасце за подношење пореским 
службама и другим органима и службама; 
врши обрачун и исплату плата и других нак-
нада (накнаде за привремену спреченост за 
рад, накнада за долазак и одлазак са пос-
ла, награде за остварене резултате рада 
намештеника), обрачун разних врста обус-
тава од зараде, израда свих врста потврда 
о личним примањима; обавља друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, 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 компе-
тенције за рад на радном месту.

6. Радно место за подршку 
финансијско-рачуноводственим 

пословима, у звању млађи саветник
Одсeк за финансијско-рачуноводствене 

послове, Одељење за финансијско-
рачуноводствене и аналитичке  

послове, Сектор за финансијско-
материјалне послове

1 извршилац

Опис послова: учествује у контроли исправ-
ности рачуноводствених исправа и изради 

захтева за преузимање обавеза и захтева 
за плаћање; учествује у обради, контроли и 
плаћању рачуноводствених исправа; учест-
вује у обрачуну ПДВ-а; прикупља податке 
неопходне за израду анализа и извештаја 
из области финансијско-рачуноводстве-
них послова; прикупља податке потребне 
за дневно извештавање и месечну анализу 
обрађених рачуна; обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету 
и најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

7. Радно место за финансијске 
послове и излазне фактуре, у звању 

сарадник
Одсeк за финансијско-рачуноводствене 

послове, Одељење за финансијско-
рачуноводствене и аналитичке послове, 

Сектор за финансијско-материјалне 
послове

1 извршилац

Опис послова: врши контролу законитости 
и тачности финансијско-рачуноводствене 
документације, израду фактура и контро-
лише исте са аспекта Закона о ПДВ-у, кон-
тактира кориснике услуга ради провере и 
исправности припадности трошкова и приме-
не пореског ослобођења за поједине купце; 
израђује дневне извештаје о оствареним при-
ходима по угоститељским јединицама, врши 
контролу фискалних извештаја и дневника 
благајне од угоститељских јединица, прима 
пазар од угоститељских јединица из Сектора 
за угоститељске услуге и исти предаје Упра-
ви за трезор, води евиденцију и израђује 
месечне извештаје о оствареним приходима; 
води књигу благајне; врши израду факту-
ра по спроведеним поступцима лицитације 
од стране Управе; врши пријем докумената 
потребних за израду спецификација рачуна 
за рефундацију, врши израду спецификација 
за кориснике пословног простора у надлеж-
ности Управе и шаље корисницима у пропи-
саном року; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање у окви-
ру образовно научног поља друштвено-ху-
манистичких наука 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, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место за праћење и 
извештавање о стању и кретању 
нефинансијске имовине, у звању 

млађи саветник
Одељење за књиговодствене послове 

и финансијско извештавање, Сектор за 
финансијско-материјалне послове

1 извршилац
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Опис послова: прати стање и кретање 
нефинансијске имовине и припрема изештаје 
о томе; води евиденције о кретању имовине, 
припрема обрасце о структури, вредности и 
кретању нефинансијске имовине и доставља 
их надлежним органима; усаглашава књи-
говодствено стање Управе са евиденцијом 
Управе за трезор и књиговодствено стање са 
годишњим пописом имовине и обавеза; пру-
жа сручну подршку у припреми извештаја о 
извршењу буџета; обавља друге послове по 
налогу начелника Oдељења.

Услови: стечено високо образовање у 
оквиру образовно научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним орга-
нима, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

9. Радно место за правне и 
аналитичке послове, у звању 

самостални саветник
Одсек за правне послове, Одељење 

за правне и опште послове, Сектор за 
правне и административне послове

1 извршилац

Опис послова: припрема и израђује нацр-
те општих аката Управе; припрема анали-
зе и извештаје из делокруга рада Одсека; 
израђује решења и одлуке из делокруга 
Одсека; израђује нацрте уговора и споразума 
које Управа закључује са републичким и дру-
гим органима; израђује предлоге закључака 
и захтеве за прибављање/отуђење ствари у 
јавној својини; сарађује са државним орга-
нима у поступцима заштите имовинских пра-
ва Управе; 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 студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

10. Радно место за подршку послова 
контроле, планирања, спровођења 

поступка и извршења уговора о 
јавним набавкама, у звању млађи 

саветник
Група за контролу, планирање, 

спровођење поступка и извршења 
уговора о јавним набавкама, Одељење 
за јавне набавке, Сектор за правне и 

административне послове
2 извршиоца

Опис послова: учествује у испитивању 
тржишта и учествује у изради извештаја; 
прати уговоре временски и вредносно и 
учествује у изради извештаја; учествује у 

контроли критеријума за доделу уговора са 
становишта оправданости; стара се о благо-
временом прибављању и валидности сред-
става финансијског обезбеђења; обавља 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање једна година радног 
искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

11. Радно место за електронске 
каталоге и библиотечку базу 
података, у звању саветник
Одељење за информационо-

документационе и библиотечке послове, 
Сектор за правне и административне 

послове
1 извршилац

Опис послова: припрема информације за 
библиотечку базу података; ажурира елек-
тронске каталоге и припрема извештаје у 
вези са тим; прикупља податке и учествује у 
припреми тематске библиографије; евиден-
тира кориснике и врсту тражених информа-
ција и о томе припрема дневне извештаје; 
пружа стручну подршку у припреми инфор-
мативног билтена; обавља друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање у окви-
ру образовног научног поља друштвено 
хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три годинe 
радног искуства у струци, положен стручни 
испит у библиотечко-информационој делат-
ности, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

12. Радно место за подршку 
администрирању система за послове 

електронске Писарнице, у звању 
млађи саветник

Писарница републичких органа у 
објекту у Немањиној 22-26, Одељење 

за административне послове, Сектор за 
правне и административне послове

1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима адми-
нистрирања система при управљању налози-
ма запослених који обављају канцеларијске 
послове; уписује у систем и води шифарник 
категорија документарног материјала са 
роковима чувања, у сарадњи са овлашће-
ним лицем Државног архива; прати рад и 
пријављује евентуалне техничке проблеме 
шефу Писарнице; уноси налог електрон-
ске поште органа у електронску писарницу, 
омогућава непосредан приступ предметима 
овлашћеним лицима и обрађивачима путем 

Система за управљање документима и учест-
вује у вођењу аутоматизоване евиденције 
предмета и материјала; ажурира архивску 
књигу и преноси архивиран документарни 
материјал којем није истекао рок чувања 
у еАрхив, креира и доставља Архивисти 
надлежног јавног архива Листу безвредног 
документарног материјала којем је истекао 
рок чувања; обавља друге послове по налогу 
шефа Писарнице.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља друштвенохуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким 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 потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

13. Радно место за праћење послова 
опремања простора, у звању 

саветник
Одсек за инжењерско грађевинске 
послове, Одељењe за инвестициону 

изградњу и адаптацију објеката, Сектор 
за инвестиције и инвестиционо и текуће 

одржавање
1 извршилац

Опис послова: учествује у обради подата-
ка о реализацији инвестиционих послова из 
делокруга Одсека који се односе на посло-
ве опремања простора, израде и набавке 
намештаја; прати и предлаже потребе за 
извођењем радова на опремању просто-
ра, изради и набавци намештаја на објек-
тима, процењује њихову вредност и прати 
реализацију радова; израђује обавештења, 
сарађује са државним органима и предла-
же мере везане за њихове потребе и коор-
динира реализацију са крајњим корисником; 
врши стручни надзор над извођењем радова, 
контролу динамике реализације пројеката на 
терену и стара се о извршењу динамичких 
планова; учествује у изради документације 
у поступцима јавних набавки везаним за 
реализацију набавке намештаја и пројеката 
опремања; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области шумарства на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или 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.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV У изборном поступку провeравају се:

Опште функционалне компетенције: За 
извршилачка радна места под редним бројем 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 прове-
равају се:
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• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије - провераваће се путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се 
практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се 
писаном симулацијом.

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-
ларне калкулације), ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на тра-
женом нивоу и желите да на основу њега 
будете ослобођени тестирања компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави-
те и важећи сертификат, потврду или други 
доказ о познавању рада на рачунару у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

Посебне функционалне компетенције:

За извршилачко радно место под ред-
ним број 1:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Информатички послови 
(информациона безбедност), провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Одржавање хардве-
ра и софтвера у Сектору за информатичку 
подршку), провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Софтвери (Sharepoint), провера-
ваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Информатички послови (TCP-
IP и DNS), провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Одржавање хардве-
ра и софтвера у Сектору за информатичку 
подршку), провераваће се путем симулације 
(писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 3:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Послови руковођења (упра-
вљање људским ресурсима базирано на ком-
петенцијама), провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Информатички послови (TCP-
IP и DNS), провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Експлоатација рачу-
нарско комуникационе мреже УЗЗПРО), про-
вераваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 4:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Информатички послови 
(информациона безбедност), провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Експлоатација рачу-
нарско комуникационе мреже УЗЗПРО), про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Софтвери (Sharepoint), провера-
ваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 5:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Финансијко-материјални посло-
ви (поступак извршења буџета), провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Прописи из делокруга радног мес-
та (Уредба о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника), про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (процедура за обра-
чун и исплату плата), провераваће се путем 
симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 6:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Финансијко-материјални посло-
ви (поступак планирања буџета и извешта-
вање), провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Прописи из делокруга радног 
места (Закон о електронском фактурисању 
Републике Србије), провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Плаћање), провера-
ваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 7:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Финансијко-материјални посло-
ви (Буџетски систем Републике Србије), про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Прописи из делокруга радног 
места (Закон о електронском фактурисању 
Републике Србије), провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Фактурисање), про-
вераваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 8:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Финансијко-материјални посло-
ви (Терминологија, стандарди, методе и про-
цедуре из области буџетског рачуноводства 
и извештавања), провераваће се путем симу-
лације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Прописи из делокруга радног 
места (Уредба о евиденцији непокретности), 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 

радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Упутство о отуђењу 
основних средстава, ситног инвентара и пот-
рошног материјала), провераваће се путем 
симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 9:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Стручно-оперативни послови 
(Имовинско-правни послови), провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о јавној својини), провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Правни послови), 
провераваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 10:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Послови јавних набавки (Мето-
дологија за припрему документације о јавној 
набавци у поступку јавне набавке), провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Прописи из делокруга радног мес-
та (Динарска вредност европских прагова), 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Процедура за посту-
пак јавне набавке), провераваће се путем 
симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 11:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Стручно-оперативни послови 
(Методе и технике опсервације, прикупљања 
и евидентирања података), провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Прописи из делокруга радног 
места (Закон о библиотечко-информационој 
делатности), провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије 
из делокруга радног места (Информативни 
билтен), провераваће се путем симулације 
(писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 12:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Стручно-оперативни послови 
(Методе и технике опсервације, прикупљања 
и евидентирања података), провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Прописи из делокруга радног мес-
та (Упутство о канцеларијском пословању 
органа државне управе), провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Рад Писарнице), 
провераваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под ред-
ним број 13:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Стручно-оперативни послови 
(Поступак израде стручних налаза), прове-
раваће се путем симулације (писано).
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Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о планирању и изградњи), прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
радно место - Процедуре и методологије из 
делокруга радног места (Инвестиције), про-
вераваће се путем симулације (писано).

Понашајне компетенције: За извршилач-
ка радна места под редним бројем 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 проверавају 
се: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет,

За радно место под редним бројем 3 
поред наведених компетенција прове-
раваће се и 
• управљање људским ресурсима

Наведене понашајне компетенције прове-
раваће се путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

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

V Адреса на коју се подноси попуњен 
Образац пријаве за конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Управе за заједничке 
послове републичких органа, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни кон-
курс“. 

VI Лица задужена за давање оба-
вештења у вези јавног конкурса: 
Данијела Марковић и Данило Марковић, тел. 
011/3616-310, Управа за заједничке послове 
републичких органа, од 9.00 до 12.00 часова.

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

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

IХ Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Управе за заједничке 
послове републичких органа или у штампа-
ној верзији на писарници Управе за зајед-
ничке послове републичких органа, Београд, 
Немањина 22-26. 
Уредно попуњен, потписан и одштампан 
Образац пријаве доставља се на адресу 
Управе за заједничке послове републичких 
органа, 11000 Београд, Немањина 22-26, са 
назнаком: „За јавни конкурс“. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 

Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.
Пример правилно попуњеног обрасца прија-
ве се може погледати на блогу Службе за 
управљање кадровима (https://kutak.suk.
gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку „Образац 
пријаве“.

За радно место под редним бројем 11 
поред наведених доказа кандидат дос-
тавља и Уверење о положеном стручном 
испиту у библиотечко-информационој делат-
ности, у оригиналу или овереној фотокопији 
од надлежног органа. 

Х Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење 
или други акти из којих се види на којим 
пословима и са којом стручном спремом и у 
којем периоду је стечено радно искуство); 
оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издате од стра-
не државних органа у коме је учесник јавног 
конкурса био у радном односу. 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријавним канцеларијама у основним судо-
вима, односно у општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 
- аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-

ницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка извричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција. 

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

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
Управе за заједничке послове републичких 
органа, 11000 Београд, Немањина 22-26.

Кандидати који конкуришу на више радних 
места, које се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из који се 
види на којим пословима, у ком периоцу 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 које конкуришу.

XII Трајање радног односа: За сва радна 
места радни однос заснива се на неодређено 
време. 
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу проб-
ном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати 
са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног државног 
стручног испита. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. 
Сходно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, којим је прописано да су кандидати-
ма при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу про-
вера компетенција.

XIII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 14.11.2022. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на бројеве 
телефона или e-mail које 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 Михаила 
Пупина број 2 (источно крило), а интервју 
са Комисијом ће се обавити у просторијама 
Управе за заједничке послове републичких 
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органа, Београд, Немањина 22-26. 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 теле-
фона или e-mail), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

НАПОМЕНE

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригина-
лу или фотокопији овереној од надлежног 
органа биће одбачене решењем конкурсне 
комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.д. директора Управе за 
заједничке послове републичких органа.

Овај оглас објављује се на огласној табли и 
web страници Управе за заједничке послове 
републичких органа: www.uzzpro.gov.rs, на 
web страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, 
web страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

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

Место рада: Управа криминалистичке поли-
ције, Служба за криминалистичко-обавештај-
ни рад, Одељење за прикупљање и анализу 
података - Београд. 

Радно место које се попуњава:

Службеник за оперативне 
евиденције, унос  

и обраду података I
утврђено под редним бројем 03.2.10.1.4. 

у акту о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова
1 извршилац

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

Опис послова:
• прикупља, систематизује и обједињује 
документацију и информације, врши њихо-

ву обраду и припрему за даљи рад и износи 
сугестије;
• формира базе података, ажурира их и 
користи их при обради;
• контролише садржај и квалитет докумена-
та који се дају на поступање организационим 
јединицама МУП-а;
• врши стручно техничку обраду података и 
докумената;
• врши послове пријема, евиденције, при-
преме, дистрибуције, материјала означених 
одређеним степеном тајности;
• врши реконструкцију предмета на основу 
базе података који се воде у случају нестанка 
докумената;
• рукује печатом и штамбиљима;
• пружа стручно-техничку и логистичку 
подршку приликом израде извештаја, анали-
за и планских докумената;
• по потреби сачињава и води записнике у 
преткривичном поступку у складу са Закони-
ком о кривичном поступку и другим пропи-
сима;
• стара се о рационалном утрошку материја-
ла;
• усваја принципе, нове методе и технике 
и примењује искуства најбољих примера из 
праксе у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу струч-
не оспособљености запослених за успешан и 
квалитетан рад у условима примене савреме-
них средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захте-
вима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су 
у непосредној вези са полицијским послови-
ма, а који му се ставе у задатак по налогу 
надређеног руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање. 

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

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

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступ-
ку су:
- Знање из области рада на радном месту у 
складу са описом посла радног места. 

Датум оглашавања: 21.10.2022. године.

Овај оглас објављује се на интранет и Интер-
нет страници Министарства унутрашњих 

послова, на огласним таблама Сектора за 
људске ресурсе, Управе криминалистичке 
полиције и Службе за криминалистичко-оба-
вештајни рад, у дневном листу „Политика“ 
и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих посло-
ва, Сектор за људске ресурсе, Булевар др 
Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Бео-
град (писарница СИВ-а 2 или путем поште), 
са назнаком „За јавни конкурс за радно 
место службеник за оперативне евиденције, 
унос и обраду података I у Одељењу за при-
купљање и анализу података, Служба за кри-
миналистичко-обавештајни рад, Управа кри-
миналистичке полиције, Дирекција полиције, 
(1 извршилац), утврђено под редним бројем 
03.2.10.1.4“.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Александар Смиљевић, 
011/2740-000, локал 402-68, у периоду од 
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

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

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

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

Датум отпочињања изборног поступка: 
од 07.11.2022. године. Овим се сматра да су 
сви кандидати који су ушли у изборни посту-
пак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење Основног и 
Вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и доказ да кандидат има 
пријављено пребивалиште на територији 
Републике Србије - најмање годину дана 
непрекидно пре дана подношења пријаве на 
јавни конкурс.

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

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

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

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

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

ЛЕСКОВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Ђуре Јакшића 4а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште 
услове утврђене Законом: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да 
није осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Поред општих 
услова прописаних Законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће посебне услове: сте-
чено образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академске студије, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; радно искуство од 
четири године, од чега најмање две године 
на руководећим пословима; активно знање 
најмање једног страног језика. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи следећу доку-
ментацију: предлог програма рада за наред-
ни мандатни период од 4 године; биографију 
са наводима о досадашњем радном искуству 
- потписану од стране подносиоца; дипло-
му или уверење о стеченој високој струч-
ној спреми у складу са наведеним услови-
ма (оверена фотокопија); доказ о радном 
искуству (потврда, уговор); оверену фотоко-
пију индекса из кога је видљиво да је канди-
дат положио испит/е из страног језика, или 
сертификат о активном знану страног јези-
ка; уверење/извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе министарства 
унутрашних послова; уверење надлежног 
суда да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова 
директора (оба не старија од 6 месеци од 
дана објављивања јавног конкурса) - ориги-
нал; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци од дана објављивања јавног конкур-
са); фотокопија / испис из личне карте. Рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је 
15 дана, од дана објављивања у публикацији 
„Послови”, Националне службе за запошља-
вање, и (истог дана) на веб сајту и оглас-
ној табли Туристичке организације општине 
Медвеђа. Пријаву на конкурс са доказима 
поднети препорученом пошиљком или лич-
но на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти, са назнаком „Не отварати - пријава 
по јавном конкурсу за именовање директора 
Туристичке организације општине Мевеђа”. 
Јавни конкурс расписује и спроводи УО 
Туристичке организације општине Медвеђа. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији овереној код надлежног органа. 
Управн одбор је дужан да у року од 30 дана 
од завршетка конкурс утврди предлог кан-
дидата за директора и достави га Оснивачу. 
Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и 
неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у ори-

гиналу или фотокопији оверене у општини 
или суду неће бити разматране. УО исте 
одбацује закључком против кога се може 
изјавити жалба, али она не задржава извр-
шење закључка. Све додатне информације 
од значаја за спровођење конкурса могу се 
добити путем телефона 016/891-348, лице 
за контакт Мирослав Павловић, или путем 
имејла office@tomedvedja.org.rs.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

оглашава: 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
ва: Основни суд у Новом Пазару, Житни трг 
16, Нови Пазар.

II Радно место која се попуњава: 

Систем администратор у звању 
саветника

Опис послова: учествује у планирању, 
развоју, имплементацији и одржавању 
пословног, апликативног софтвера у окви-
ру ПРИСС-правосудног информационог 
система Србије, укључујући базе подата-
ка, њихову структуру и начине заштите до 
потпуног успостављања и интеграције ИКТ 
система; учествује у пројектима везаним 
за рад информационих, комуникационих и 
других комуникационих система за потребе 
суда; врши инсталацију, конфигурацију сер-
вера, подешава и администрира системски 
софтвер у суду; самостално врши инстала-
цију и тестирање софтверских апликација; 
израђује једноставније пословне аплика-
ције за аутоматизацију послова аналити-
ке и статистике рада суда; администрира и 
прати рад рачунарске мреже, изводи обуку 
корисника на овим пословним апликацијама, 
израђује веб презентацију и дизајн посло-
вног материјала суда, учетвује у изради тех-
ничке документације, стандарда и проце-
дура за набавку опреме из делокруга свог 
рада, планира и учетвује у набавци опреме 
и софтвера за информациони систем суда, 
стара се о back-up-у података, прати вирус-
не програме на интернету и примењује анти-
вирусну заштиту, води евиденцију инфор-
матичког ресурса у оквиру ПРИСС-а, ради 
информатичку припрему за аналитику рада 
суда, за израду статистичких извештаја у 
електронском и папирном облику и активно 
учествује у креирању аналитичких планова у 
суду, прати спровођење аналитичко-статис-
тичких послова. Обавља и друге послове по 
налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за рад за ово радно 
место.

www.nsz.gov.rs
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III Радни однос и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у 
Основном суду у Новом Пазару, Житни трг 16.

IV Општи услови за запослење: Општи 
услови за запослење прописани су чл. 45 
Закона о државним службеницима и то су: 
да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

V Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, потом посебне функционалне 
компетенције и након тога понашајне компе-
тенције. Након провере понашајних компе-
тенција Комисија ће обавити интервју са кан-
дидатима. Вредновање сваке компетенције, 
као и вредновање интервјуа са комисијом 
исказује се бодовима, а укупан број бодо-
ва који се могу доделити кандидату је 60. 
Кандидати који освоје један бод у провери 
одређене компетенције не могу учествовати 
у провери следеће компетенције у истој или 
наредној фази и биће искључени из даљег 
изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних 
компетенција: Кандидатима који учест-
вују у изборном поступку вршиће се најпре 
провера општих функционалних компетен-
ција и то: 
1. из области знања организација и рад 
државних органа Републике Србије, 
2. из области знања и вештина дигитална 
писменост, и
3. из области знања и вештина пословна 
комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија 
ће проверавати редоследом како је наведе-
но.
1. Компетенција Организација и рад држав-
них органа Републике Србије провераваће 
се путем теста који ће се састојати од 20 
питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случај-
ног избора из базе питања (у бази питања 
налазе се и тачни одговори) која је објавље-
на на интернет презентацији Основног у 
Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). Кандида-
ти ће тест радити у писменој форми. Време 
за израду теста је један сат, а кандидати ће 
се непосредно усмено обавестити о резулта-
тима теста након истека времена за његово 
решавање. 
2. Компетенција дигитална писменост про-
вераваће се израдом практичног задатка на 
рачунару. Кандидатима ће се поставити зада-
ци који су објављени на интернет презента-
цији Основног суда у Новом Пазару. Време за 
израду задатка је један сат. 
Уколико неко од кандидата поседује серти-
фикат односно уверење о познавању рада на 
рачунару, Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли ће исти бити 
прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција пословна комуникација 
провераваће се решавањем теста који ће 
се радити у писменој форми. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од 
више понуђених одговора и решавањем 

постављених задатака који ће бити објавље-
ни на интернет презентацији Основног суда 
у Новом Пазару. Време за израду задатка је 
45 минута. 

Након провере општих фукционалних компе-
тенција кандидатима који не буду искључени 
из даљег изборног поступка вршиће се про-
вера посебних функционалних компетенција.

2. Провера посебних фукционалних 
компетенција: У изборном поступку канди-
датима ће се проверавати три посебне функ-
ционалне компетенције и то: 
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада информатички послови - позна-
вање Office пакета и интернет технологије, 
а која ће се проверавати путем симулације 
(писмено). Време израде писаног задатка не 
може бити дуже од једног сата; 
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада информатички послови - поседо-
вање знања из области информационе без-
бедности, а која ће се проверавати усменим 
путем, кроз разговор са кандидатом. Разго-
вор са кандидатом захтева да се у усменом 
облику да предлог решења одређеног задат-
ка који је типичан за обављање послова на 
одређеном радном месту за које је расписан 
конкурс; 
3. Посебна функционална компетенција за 
област рада информатички послови у право-
суђу - знање и вештине за имплементацију 
и одржавање пословног софтвера за упра-
вљање предметим, а која ће се проверавати 
усменим путем, кроз разговор са кандидатом. 
Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање посло-
ва на одређеном радном месту за које је рас-
писан конкурс

Редослед провере: Провера посебних 
функционалних компетенција вршиће се горе 
наведеним редоследом, с тим да се писмена 
и усмена провера не могу обавити у истом 
дану.

3. Провера понашајних компетенција: 
Након фазе провере посебних функционал-
них компетенција провераваће се понашајне 
компетенције: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резул-
тата; орјентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и интегри-
тет.

Провера понашајних компетенција обавиће 
се путем упитника а испитавање путем упит-
ника обавиће дипломирани психолог. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере понашај-
них компетенција спровешће се фаза интер-
вјуа са кандидатима, који подразумева разго-
вор чланова Комисије са кандидатом у циљу 
процене мотивације за рад на радном месту 
и прихватања вредности државних органа. 

VI Докази који се прилажу уз пријаву: 
- извод из матичне књиге рођених; 
- уверење о држављанству Републике 
Србије; 
- диплома или уверење којом се потврђује 
стручна спрема; 
- исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења, уговори и други 
акти из којих се види на којим пословима, са 

којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство); 
- уверење издато од стране суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци); 
- уверење издато од стране надлежног орга-
на (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не 
старије од шест месеци); 
- потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу; 
- други докази о стеченим знањима и вешти-
нама

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена од стране јавног 
бележника. 

VII Јавни конкурс спровешће конкурсна 
комисија именованa одлуком председника 
Oсновног суда у Новом Пазару. 

VIII Рок за подношење пријава на кон-
курс: Јавни конкурс је оглашен на оглас-
ној табли Основног суда у Новом Пазару, 
на интернет презентацији Основног суда 
у Новом Пазару, на порталу е-управа, на 
интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је 8 дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање и почиње да тече 
од наредног дана од дана оглашавања. 
Датум оглашавања: 26.10.2022. године.
Почетак рока за пријављивање на конкурс: 
26.10.2022. године.
Истек рока за пријављивање на конкурс: 
03.11.2022. године.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Основног суда у Новом 
Пазару www.np.оѕ.sud.rs. 

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

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

Пријаве се подносе у затвореној коверти на 
адресу Основни суд у Новом Пазару, 36300 
Нови Пазар, Житни трг 16, са назнаком „За 
јавни конкурс - попуњавање извршилач-
ког радног места - систем администратора 
у Основном суду у Новом Пазару, а могу се 
предати и на пријемном одељењу Основног 
суда у Новом Пазару. На полеђини коверте 
навести име и презиме. 
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X Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Азиза Мушо-
вић, виши судијски сарадник Основног суда у 
Новом Пазару, контакт телефон 020/331-270. 

XI Датум и место провере компентен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у прос-
торијама Основног суда у Новом Пазару. У 
изборном поступку Комисија може да про-
верава само оне компетенције које су наве-
дене у огласу о конкурсу и на начин који је 
наведен у огласу о конкурсу. Кандидати ће о 
датуму и времену провере, бити обавештени 
на контакте бројева телефона које су навели 
у пријави. Кандидати међу којим се спрово-
ди изборни поступак обавештавају се о томе 
када почиње изборни поступак најмање три 
дана пре отпочињања изборног поступка. 
Кандидат који се не одазове позиву да учест-
вује у провери једне компетенције обавешта-
ва се да је искључен из даљег тока изборног 
поступка. 

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницима о којима се 
води службена евиденција су уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење о положеном 
правосудном испиту, уверење да кандидат 
није осуђиван, и уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак. Законом 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС” бр. 18/16) прописано је, између 
осталог да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиден-
ција да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3). Потреб-
но је да кандидат у делу Изјава*, у Обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Основног суда у Новом Пазару, 
(www.np.оs.sud.rs), огласној табли Oсновног 
суда у Новом Пазару, на порталу е-управа 
и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Образац пријаве на конкурс за радно место 
може се преузети на званичној интернет 
презентацији Основног суда у Новом Пазару 
(www.np.оѕ.sud.rs).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбаче-
не, од стране конкурсне комисије.

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

Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да 
положе државни стручни испит до окончања 
пробног рада.

Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предносту изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног 
државног стурчног испита.

Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих и посебних 
функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Основног суда у Новом Пазару.

Предата документација ће се враћати искљу-
чиво на писани захтев учесника.

Изборни поступак ће бити спроведен без 
дискриминације по основу расе, боје, коже, 
пола, вере, националности, етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција је заснова-
на на квалитету и отворена је за све који 
испуњавају прописане услове. Сви појмови 
који су у овом огласу изражени у граматич-
ком мушком роду подразумевају род лица на 
које се односе.

НОВИ СА Д

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 58

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно 
место: Прекршајни суд у Новом Саду, Нови 
Сад, Булевар ослобођења 58
 
II Радно место које се попуњава: 

Извршилачко радно место 
записничар у звању референт

Опис послова: Обавља дактилографске 
и административне послове везане за рад 
судије, обавља све дактилографске послове 
у предметима додељеним у рад судији код 
кога је распоређен, по налогу судије пише 
позиве за рочишта, редовно преузима судијс-
ку пошту из фаха писарнице и исту ажурно 
улаже у предмете, обавља све друге посло-
ве везане за рад са судијом и обавља дру-
ге послове по налогу руководиоца одељења 
записничара и дактилографа.

Услови: ССС, III или IV степен друштвеног 
или природног смера; најмање 2 године рад-
ног искуства у струци (на пословима дакти-
лографа); положен државни стручни испит; 
положен испит за дактилографа I класе и 
потребне компетенције за рад на овом рад-
ном месту.

III Врста радног односа и место рада: 
Радни однос о се заснива на неодређено 
време. Место рада: Прекршајни суд у Новом 
Саду, Булевар ослобођења 58, Нови Сад.

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

1. Провера општих функционалних 
компетенција: 
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије-односи се на поседовање 
знања у области рада државних органа, разу-
мевање организације, врсте послова, начела 
рада, унутрашњег уређења државног органа 
(проверава се писаним путем, путем теста- 
обележавањем једног од више понуђених 
одговора); 
- дигитална писменост - односи се на посе-
довање знања и вештина за квалитетно и 
поуздано коришћење информационих тех-
нологија у раду и основних програмских 
апликација (обрада текста, интернет и елек-
тронска пошта, табеларне калкулације (про-
верава се решавањем задатака практичним 
радом на рачунару). Уколико кандидат жели 
да буде ослобођен тестирања / провере ком-
петенције дигитална писменост, дужан је да 
уз образац пријаве приложи одговарајући 
сертификат, потврду или други писани 
доказ, у оригиналу или овереној фотокопији, 
о поседовању ове компетенције и добија 
утврђен број бодова; 
- пословна комуникација - односи се на посе-
довање знања и вештина неопходних за ефи-
касну усмену и писану пословну комуника-
цију (Проверава се писаном симулацијом, на 
рачунару или у папирној форми).

Провера сваке од општих функционалних 
компетенција не може трајати дуже од једног 
сата, а кандидати који освоје 1 (један) бод у 
провери одређене компетенције искључују се 
из даљег изборног поступка.
Информације о материјалу за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Прекршајног суда у Новом Саду.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Посебне функционалне ком-
петенције односе се на општа и методолошка 
знања и вештине у оквиру одређене области 
рада, односно на специфичне и методолошке 
вештине у оквиру одређеног радног места за 
запослене у судовима.

- Посебне функционалне компетенције у 
области рада дактилобиро (за радно место 
записничар) јесу: 
1. познавање прописа релевантних за 
надлежност суда; 
2. положен испит за дактилографа I класе.

Посебне функционалне компетенције прове-
равају се писаним и усменим путем. О датуму 
и времену провера посебних функционалних 
компетенција, знања, стручне оспособље-
ности и вештине кандидата за радна места 
оглашена конкурсом, биће обавештени кан-
дидати који испуњавају услове конкурса нај-
мање три дана пре отпочињања изборног 
поступка.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције за наведено рад-
но место и то: управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
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изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
провераваће се путем интервјуа и упитника 
од стране дипломираног психолога. Канди-
дати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом позивају се да, у року од пет (5) радних 
дана од дана пријема обавештења, доставе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе доказе у 
остављеном року и кандидати који на основу 
достављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, биће обавештени да се искључују 
из даљег изборног поступка.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Интервју са кандидатима који су 
доказали поседовање понашајних компетен-
ција и доставили доказе о испуњености усло-
ва за запослење, обављају чланови комисије 
разговором са кандидатима у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа.

V Општи услови за рад на радном месту 
у државном органу: 
- да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије; 
- да учеснику конкурса није раније престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа; 
- да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање шест месеци 
(члан 45. став 1 Закона о државним службе-
ницима).

VI Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на јавни конкурс: Јавни 
конкурс је оглашен дана 26.10.2022. године 
на интернет презентацији Прекршајног суда 
у Новом Саду, огласној табли Прекршајног 
суда у Новом Саду, на порталу е-управе, на 
интернет презентацији Националне служ-
бе за запошљавање и периодичном издању 
огласа „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање-пуб-
ликацији „Послови”. Последњи дан рока за 
подношење пријаве на конкурс је 3.11.2022. 
године. 

VII Садржај пријаве на јавни конкурс 
и докази који се прилажу уз пријаву: 
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Прекршајног суда у Новом Саду www.
ns.pk.sud.rs. Образац пријаве на конкурс 
мора бити својеручно потписан. Пријава на 
конкурс (Образац) садржи: податке о конкур-
су, личне податке, адресу становања, број 
телефона, електронску адресу, образовање, 
стручне и др.испите који су услова за засни-
вање радног односа, податак о знању рада 
на рачунару, податак о знању страног језика, 
додатне едукације, радно искуство у струци, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о 
припадности националној мањини, посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсном 
поступку у државним органима. Потребно је 
да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се приба-
ве његови подаци из службених евиденција, 
као и да уз пријаву приложи образац изјаве 
(образац 1 или 1а-у прилогу конкурса). Свака 
пријава добија шифру под којом подносилац 

пријаве учествује у изборном поступку. Под-
носиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата који испуњавају услове за 
запослење и међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Списак кандидата објављује 
се на интернет презентацији суда, према 
шифрама њихове пријаве.

VIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: биографија са наводима о доса-
дашњем радном искуству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому или уверење којом се потврђује 
стручна спрема, доказ о радном искуству 
у струци - на дактилографским пословима, 
уверење надлежног органа да се против 
кандидата не води кривични поступак, уве-
рење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (не старије од шест 
месеци) издато од стране МУП-а РС, потврда 
да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, издата 
од стране државног органа у коме је учес-
ник конкурса био у радном односу, изјава 
у којој се учесник конкурса опредељује да 
ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њих (образац 1 
или 1а-у прилогу конкурса, може се преузе-
ти са интернет презентације суда). Одред-
бама чл. 9. став 3 и чл. 103. став 3 Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС” 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужности, 
у складу са законом, врши увид у податке 
о чињеницама неопходним за одлучивање 
о којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује; да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. 
Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном стручном 
испиту, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месе-
ци. Прекршајни суд ће прибавити доказе 
о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, изузев уколико наведене дока-
зе кандидат сам достави, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступ-
ка. Државни службеник који се пријављује 
на конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених, 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени дока-
зи могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма 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 општинским 
управама. Сви докази прилажу се на српском 
језику, односно уколико су на страном јези-
ку морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. Диплома којом се потврђује струч-
на спрема, а која је стечена у иностранству, 
мора бити нострификована.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: 
Уредно попуњен, одштампан и својеручно 
потписан Образац пријаве подноси се непо-
средно у Прекршајном суду у Новом Саду, 
Нови Сад, Булевар ослобођења 58, или путем 
поште, на исту адресу, са назнаком „Пријава 
на јавни конкурс” - не отварати. 

X Изборни поступак: Списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу којима се спроводи 
изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији суда, према шифрама њихо-
ве пријаве. Кандидате који успешно заврше 
проверу општих функционалних компетен-
ција, конкурсна комисија ће обавестити о 
времену провере посебних функционалних 
компетенција, а потом и о времену и месту 
провере понашајних компетенција и на крају 
обавити интервју са кандидатима.

XI Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Додатне информа-
ције у вези са конкурсом могу се добити на 
број телефона 021/4896-102, лице задужено 
за контакт Драгана Јелавић, секретар суда.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве Конкур-
сна комисија ће одбацити решењем. Јавни 
Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована одлуком председника Прекршајног 
суда у Новом Саду. Обавештавају се учесни-
ци конкурса да ће се документација враћати 
искључиво на писани захтев учесника. Пре-
кршајни суд у Новом Саду не врши дискри-
минацију на основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности и етничког порекла или 
инвалидитета. Сви изрази и појмови који су 
у овом огласу изражени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

СМЕДЕРЕВО
Пословни центри НСЗ
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ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
Смедерево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Виши суд у Смедереву, Смедерево Трг 
Републике 2.

II Радна места која се попуњавају, опис 
послова, услови и звање: 

1. Радно место судијски помоћник - 
судијски сарадник, звање саветник

Опис послова: помаже судији у раду и 
реферисању, проучава правна питања у вези 
са радом судија у једноставнијим предмети-
ма, израђује нацрте једноставнијих судских 
одлука и припрема правне ставове за пуб-
ликовање, узима на записник тужбе, предло-
ге и друге поднеске и изјаве странака, врши 
под надзором и по упутствима судије друге 
стручне послове и друге послове по налогу 
председника суда.

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

2. Радно место записничар звање 
референт

Опис послова: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске посло-
ве у предметима додељеним у рад судији код 
кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату и са диктафонских 
трака, врши препис текстова и рукописа 
и израђује све врсте табела, у сарадњи са 
корисницима услуга коригује унете податке, 
стара се о савременом обликовању текста, 
припрема и штампа завршене материјале 
и дистрибуира их корисницима услуга, ста-
ра се о чувању и преносу података, доступ-
ности материјала, исправности биротехничке 
опреме и рационалном коришћењу канцела-
ријског и другог потрошног материјала, води 
уписник за евиденцију штампаних ствари и 
публикација, води евиденцију о свом раду, 
ради и друге послове по налогу председника 
суда, судије или секретара суда.

Услови: III или IVстепен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две годинае радног 
искуства у струци, положен испит за дакти-
лографа Iа или Iб класе, положен државни 
стручни испити потребне компетенције за 
рад за ово радно место.

Место рада: седиште Вишег суда у Смеде-
реву, Трг републике 2.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спрово-

ди из више обавезних фаза и то следећим 
редоследом: провера општих функционал-
них компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази. 

1. Провера општих функционалних 
компетенција: 
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем-тестом); 
- дигитална писменост (провера ће се врши-
ти увидом у приложени доказ о знању рада 
на рачунару или решавањем задатака прак-
тичним радом на рачунару); 
- пословна комуникација (провера ће се 
вршити писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обраде текста и 
табела, табеларне калкулације), ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
„дигитална писменост“, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Провера сваке од општих функционалних 
компетенција не може трајати дуже од јед-
ног сата.
Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције, искључују се из 
даљег изборног поступка. 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних 
компетенција. 

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Међу кандидатима вршиће 
се провера посебних функционалних компе-
тенција и то: 

1. За радно место судијски сарадник
- Посебна функционална компетенција посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
судских одлука и других аката - провера ће 
се вршити писаним путем; 
- Посебна функционална компетенција спо-
собност поседовање знања и вештина за 
израду нацрта правних схватања односно 
сентенци о заузетим правним ставовима- 
провера ће се вршити на основу разговора 
са кандидатом; 
- Посебна функционална компетенција 
вештине презентације, вештине управљања 
поступком и вештине извештавања у предме-
тима - провера ће се вршити на основу разго-
вора са кандидатом.

2. За радно место записничар: 
- Посебна функционална компетенција 
познавање канцеларијског пословања про-

вераваће се усменим путем на основу разго-
вора са кандидатом; 
- Посебна функционална компетенција 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирање података у база-
ма података провераваће се усменим путем 
на основу разговора са кандидатом; 
- Посебна функционална компетенција спо-
собност припреме материјала и вођење 
записника провераваће се путем усменим на 
основу разговора са кандидатом; 
- Посебна функционална компетенција спо-
собност вођења интерних књига провера-
ваће се усменим путем на основу разговора 
са кандидатом; 
- Посебна функционална компетенција поло-
жен испит за дактилографа прве класе про-
вераваће се увидом у потврду и куцањем 
текста.

Информације о материјалу за припрему кан-
дидата за проверу функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији 
суда.
Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. 
Кандидати одговарају на питање заокружи-
вањем једног од понуђених одговора, Време 
израде теста је 45 минута. Кандидат може на 
свако питање дати, односно заокружити само 
један одговор. Свако брисање или исправка 
датог одговора сматра се као нетачан одго-
вор. 
Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање посло-
ва наведеног радног места. 
Мерила која ће бити коришћена за вредно-
вање функционалних компетенција путем 
разговора са кандидатима су следећа: струч-
на заснованост, аналитичност, систематич-
ност, прецизност и тачност у навођењу пода-
така и јасноћа у изношењу личног става и 
мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: 
управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; орјента-
ција ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа и савесност, 
посвећеност и интегритет.
Провера понашајних компетенција, вршиће 
се од стране дипломираног психолога путем 
упитника.

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

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

Право учешћа на конкурсу: Право учешћа 
на конкурсу има пунолетни држављанин 
Републике Србије који има одговарајућу 
стручну спрему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Вишем суду у Смеде-
реву, под условом да му раније није прстајао 
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радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.
Кандидат који први пут заснива радни однос 
на неодређено време у државном орган под-
леже пробном раду који траје шест месеци. 
Државни службеник који се пријављује на 
конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рошених подноси 
решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.
Државни стучни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа, а канди-
дат који нема положен државни стручни 
испит заснива радни однос под условом да 
тај испит положи у року од 6 месеци од дана 
заснивања радног односа.

V Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Датум огла-
шавања: 26.10.2022. године. Рок за подно-
шење пријава на конкурс: Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - публикацији „Послови”.

VI Пријава на конкурс: Заинтересовани 
кандидати подносе пријаву на конкурс на 
обрасцу „Пријава на конкурс у државном 
органу” који је доступан на интернет презен-
тацији Вишег суда у Смедереву.
Пријава на конкурс треба да садржи: подат-
ке о конкурсу, личне податке, адресу стано-
вања, телефон, електронску адресу, обра-
зовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног 
односа, податак о знању рада на рачунару, 
радно искуство, посебне услове и посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсним 
поступцима у државним органима.
Приликом предаје пријаве на конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен 
за доставу обавештења.
Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана и подноси се преко поштанске 
службе или преко судске писарнице, адреса 
Виши суд у Смедереву 11300 Смедерево, Трг 
Републике 2, са назнаком за „Јавни конкурс”
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: 
- биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству; 
- оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству; 
- оригинал или оверена копија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; 
- за радно место судијски помоћник - судијски 
сарадник оригинал или оверена копија дока-
за о положеном правосудном испиту; 

- оригинал или оверена копија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); 
- оригинал или оверена копија потврде да 
учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа 
издата од стране државног органа у коме 
је учесник јавног конкурса био у радном 
односу; 
- оригинал уверење да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест 
месеци (издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од шест месеци); 
- други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
копији која је оверена код Јавног бележника. 

Као доказ се могу приложити и копије доку-
мената које су оверене пре 01.03.2017. годи-
не у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Сви докази прилажу се на српском језику, 
а уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стра-
не овлашћеног судског тумача. 

Државни службеник који се пријављује на 
конкурс уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених под-
носи оригинал или оверену копију решења 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је 
државни службеник нераспоређен.

Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС” 
бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којим се води службена евиденција, када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. 

Виши суд у Смедереву ће прибавити дока-
зе о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, изузев уколико наведене доказе 
кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. 
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која 
представља саставни део обрасца пријаве на 
конкурс за радно место којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган приба-
ви податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. 

VIII Рок за подношење доказа: Канди-
дати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом биће позвани да у року од пет радних 
дана од дана пријема обавештења, доставе 
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 
суда. 

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
Огласом о јавном конкурсу на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак провере општих, посебних, 
понашајних и функционалних компетенција 
као и интервју спровешће се у просторијама 
Вишег суда у Смедереву, Трг републике број 
2. Кандидати ће о датуму и времену провере 
бити обавештени на бројеве телефона, адре-
се или електронске адресе које су навели у 
пријавама. 

X Трајање радног односа и место рада 
за сва радна места: радни однос се засни-
ва на неодређено време а место рада је 
Виши суд у Смедереву, Трг републике 2

XI Лице задужено за давање обавеш- 
тења о интерном конкурсу: Маја Филић, 
секретар суда, контакт телефон 026/4626-666.

XII Адреса на коју се подноси попуњени 
образац пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс шаље се поштом или се непосред-
но предаје на адресу: Виши суд у Смедереву, 
Трг републике 2, са назнаком „Јавни кон-
курс за попуну извршилачког радног места 
судијски помоћник - виши судијски сарад-
ник“.

Јавни конкурс је оглашен на огласној 
табли и web страници Вишег суда у Сме-
дереву, на порталу е-управе и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - публикацији „Послови“, са роком 
подношења пријава од 15 (петнаест) дана, 
који почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Напомене: 
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене 
закључком Конкурсне комисије. 
- Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције искључују се и 
даљег изборног поступка. 
- Изборни поступак ће бити спроведен без 
дискриминације по основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности, етничког порекла 
или инвалидитета. 
- Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Трговина и услуге / Медицина

Трговина и услуге

ПРОИЗВОДЊА КОНДИТОРСКИХ 
ПРОИЗВОДА „ДАР ОД СРЦА“ 

ПР ИРЕНА СТЕПОВИЋ
34000 Крагујевац
тел. 060/366-1930

Прозводња фигура за торте
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неоп-
ходно. Заинтересовани кандидати своју рад-
ну биографију треба да доставе на e-mail: 
astepovic@gmail.com или могу да се јаве на 
контакт телефон: 060/366-1930, најкасније 
до 18.11.2022.

ETERNA VITA GROUP DOO
Врчин, Булевар Револуције 22в

тел. 064/1001-740
e-mail: hr@emperoline.com

Кол оператер
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

НИКОЛА ЖУНИЋ ПР 
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ

e-mail: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com

Дипломирани правник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер: 
дипломирани правник; радно искуство: оба-
везно радно искуство минимум 12 месеци 
стечено у суду; познавање извршног поступ-
ка; знање рада на рачунару. Заинтересова-
ни кандидати своју радну биографију треба 
да доставе послодавцу на e-mail: zunicnikola.
izvrsitelj@gmail.com, најкасније до 13.11.2022.

НС БОМИ ДОО
Обреновац, Војводе Мишића 121

Магационер
на одређено време, 24 месеца, место 
рада Звездара, Душана Радовића 3 а

2 извршиоца

Продавац на деликатесу и касир
место рада Звездара 
Душана Радовића 3 а

8 извршилаца

УСЛОВИ: образовни профили од завршене 
основне школе па навише; радно искуство 
је небитно. Потребно је да кандидати, ЦВ 
пошаљу послодавцу на e-mail: bcolic@nsbomi.
com или на телефон 062/521-691 контакт 
особа Борис Чолић. Рок за пријављивање на 
конкурс: до попуне.

SION NET DOO
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 73

Магационер

Опис посла: пријем, контрола, складиштење 
и испорука робе.

УСЛОВИ: ако сте истрајни и лојални, орга-
низовани и доследни, савесни и одговорни, 
тимски играч и неко ко доприноси доброј 
радној атмосфери, пружа вам се прилика 
да будете прва карика у ланцу снабдевања 
опреме коју дистрибуирамо нашим задовољ-
ним корисницима. 

Ми смо SION NET Београд, компанија са 
вишедеценијским искуством у дистрибуцији 
IT/ICT и електро опреме. Уколико сте заин-
тересовани за рад у нашем тиму, пошаљите 
нам вашу биографију на имејл zaposlenje@
sionnet.rs

АДВОКАТ ЉИЉАНА Б. БОРОЈЕВИЋ
11070 Нови Београд 

Палмира Тољатија 60/15
тел. 064/3023-661

Адвокатски приправник
на одређено време до 2 године по 

уговору о волонтирању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани правник, основне академске сту-
дије (240 ЕСПБ); познавање рада на рачу-
нару (MS Office). Пријаве слати на e-mail: 
katarinamvucenov@gmail.com до 07.11.2022. 
године.

АДВОКАТ МИРЈАНА НЕДЕЉКОВ
18000 Ниш, Обреновићева 34 локал 5

Адвокатски приправник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани правник; приправник. Заинтересова-
ни кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
mirjanagmima@gmail.com

ФЛУИД ДОО
18000 Ниш, Сестре Баковић 14

Касир

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзи-
ра на занимање. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу на имејл адресу: fluid.doo@
gmail.com или се јављају на контакт теле-
фон: 064/064-1840.

НИС НАФТАГАС ЈАЗАК ВОДА
тел. 064/8453-522

e-mail: petar.ivanovic@nis.rs

Точилац горива
на бензинској пумпи, на одређено 

време, са местом рада у Ужицу
3 извршиоца

УСЛОВИ: I-VII ССС, без обзира на образов-
ни профил, познавање рада на рачунару. 
Рад у сменама, ноћни рад, пробни рад. Кон-
такт са послодавцем: Директно упућивање 
кандидата према договореним терминима 
за разговор, према договору са особама за 
контакт. Слање пријава за посао на e-mail: 
petar.ivanovic@nis.rs или ljiljana.bulatovic@nis.
rs Јављање кандидата на контакт телефон 
064/8453-522, Петар Иванић; 064/8885-226 
Љиљана Булатовић.

Медицина

ДЗ „Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” – 
ПАЛИЛУЛА

Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3220-607

e-mail: tehnicka.sluzba@dzpalilula.gov.rs

Ложач
на привремено повременим пословима

3 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, ложач 
за ложење котлова на угаљ; положен струч-
ни испит за руковаоца парних котлова; 
возачка Б категорија. Рад у сменама. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријављивање кандидата путем телефона: 
064/8209-505. Контакт особа: Виолета Сте-
фановић.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Зубни техничар
на одређено време  

до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња зуботехничка 
школа, зубни техничар, уверење о положе-
ном стручном испиту, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању зубног тех-
ничара.

Спремач - спремачица 
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, пробни рад 6 
месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Спремач - спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге,  
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документима 
којима се доказује испуњеност услова кон-
курса (неоверене фотокопије дипломе и уве-
рења о положеном стручном испиту) предају 
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба 3) на наведеној адреси са назнаком за 
који конкурс се подноси пријава. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писар-
нице, а изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена. 
Дом здравља Нови Београд задржава пра-
во да не изабере ни једног од пријављених 
кандидата.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Медицина

АПОТЕКА ЛЕК
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/323-137

Фармацеут

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани фармацеут, магистар фармације; 
положен стручни испит; лиценца за фар-
мацеута, сменски рад. Јављање кандидата 
на горе наведени телефон, лице за контакт 
Дејана Вељовић. Слање пријаве на имејл 
адресу: apotekalekpk@gmail.com. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква 

Јована Поповића бб.

Специјалиста радиологије
на одређено време  

(дужи временски период) 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, специјализација из 
радиологије, VII/2 степен стручне спреме. Уз 
пријаву на оглас и кратку биографију (ЦВ), 
доставити и доказе о испуњавању услова 
огласа у погледу стручне спреме. Прија-
ве поднети лично код секретарице ДЗ Бела 
Црква или послати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За оглас“. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”, и на огласној табли Дома здравља 
„Бела Црква”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Контакт теле-
фон: 013/853-020.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО  
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд 

Др Суботића старијег 5

Виши санитарни техничар / 
санитарно еколошки инжењер

на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одсеку за 

пријем узорака и санитарно-хигијенску 
контролу Одељења за хигијену, у Центру 

за хигијену и хуману екологију
2 извршиoца

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

евиденција Одсека. Обезбеђује и контроли-
ше документацију о узорцима узетим ради 
испитивања. Учествује у организовању и 
спровођењу мера у ванредним ситуацијама. 
Обавља друге послове и задатке из делокру-
га рада Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: на струковим студијама првог сте-
пена (основне струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; струч-
ни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању, знање 
енглеског језика, познавање рада на рачу-
нару, возачка дозвола Б категорије (акти-
ван возач), организационе способности. 
Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - 
Батут”, 11000 Београд, Др Суботића старијег 
5, са назнаком „За конкурс - виши санитар-
ни техничар/санитарно еколошки инжењер 
(пријемна канцеларија хигијена)“. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови“ код Националне службе за 
запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије и на 
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд 
Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-639

Tехничар за прање и хемијско 
чишћење

са 37 сати недељно,  
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у 
било којем занимању, радно искуство 3 месе-
ца. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа 

Топлички хероји 55

Возач санитетског возила

УСЛОВИ: средње образовање (завршена 
средња школа) и возачка дозвола Б кате-
горије. Уз кратку биографију / пријаву 
кандидати треба да доставе доказе да 
испуњавају услове конкурса и то: оверену 
фотокопију доказа о завршеном средњем 
образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном возачком испиту Б категорије 
или возачке дозволе; фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне кар-
те; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да канди-
дат није осуђиван (уверење издаје МУП) не 
старије од 6 месеци;уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда) не старије од 6 месеци. Докази 
морају бити оригинал или оверене фотоко-
пије. Рок за подношење пријаве кандидата 
је 8 дана од дана објављивања. Оглас ће 
бити објављен и на веб страници Минис-

тарства здравља и Дома здравља Жито-
рађа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уго-
вора, дужан је да достави доказ о здрав-
ственој способности за рад на наведеним 
пословима (лекарско уверење) не старије 
од 6 месеци. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс“ или лично доставити у Правној 
служби Дома здравља Житорађа.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

1. Виша медицинска сестра - 
техничар у хемодијализи

на одређено време од 6 месеци, 
пробни рад од 2 месеца, у Одељењу 
хемодијализе, Службе нефрологије, 

Клинике за интерну медицину

2. Виша медицинска сестра - 
техничар

на одређено време од 6 месеци, 
пробни рад од 2 месеца, на осталим 
болничким одељењима, у Одељењу 
пулмологије у Служби пулмологије 

са пнеумофтизиологијом, Клинике за 
интерну медицину

3. Виша медицинска сестра - 
техничар

на одређено време од 6 месеци, 
пробни рад од 2 месеца, на осталим 
болничким одељењима, у Одељењу 

хепатобилиопанкреатичне хирургије у 
Служби опште хирургије, Клинике за 

хирургију

4. Виша медицинска сестра - 
техничар 

на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад од 2 месеца, на осталим болничким 

одељењима, у Одељењу оперативног 
лечења у Служби урологије, Клинике за 

хирургију

5. Виши лабораторијски техничар
на одређено време од 6 месеци, пробни 

рад од 2 месеца, Одсек лабораторије 
са референтном националном 

лабораторијом за неуромишићне 
биопсије у Служби за клиничку 

патологију, Заједничке медицинске 
делатности

6. Виши лабораторијски техничар
на одређено време од 6 месеци, 

пробни рад од 2 месеца, у Одсеку 
за хематолошке анализе у Служби 
за лабораторијску дијагностику, 

Заједничке медицинске делатности

7. Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

на одређено време од 6 месеци, 
пробни рад од 2 месеца, у Одељењу 

операционог блока са стерилизацијом 
у Служби операционог блока са 
стерилизацијом и интензивном 

терапијом, Клинике за хирургију
2 извршиоца

8. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад од 2 месеца, на осталим болничким 
одељењима, Одељење за стационарно 

лечење, у Служби баромедицине, 
Клинике за хирургију
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9. Mедицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад од 2 месеца, на осталим болничким 
одељењима, у Одељењу хепатологије 

у Служби гастроентерологије са 
хепатологијом, Клинике за интерну 

медицину
2 извршиоца

10. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, 

пробни рад од 2 месеца, у онкологији, 
хемиотерапији и брахитерапији, 

Одељење клиничке хематологије у 
Служби хематологије, Клиника за 

интерну медицину

11. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, 

пробни рад од 2 месеца, у интензивној 
нези нивоа 2, у Одељењу интензивне 

терапије, Клинике за интерну медицину
2 извршиоца

12. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, пробни 

рад од 2 месеца, на интензивној 
нези нивоа 2, у Одељењу интензивне 

терапије, у Служби интернистичке 
геријатрије, Клинике за интерну 

медицину

13. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, пробни 

рад од 2 месеца, у операционој сали, 
у Одељењу анестезије операционих 
сала у Служби анестезиологије са 

реаниматологијом и терапијом бола, 
Заједничке медицинске делатности

2 извршиоца

14. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад од 2 месеца, у ургентним службама 

и реанимацији, у Одсеку пријема и 
збрињавања хируршких болесника, 

Службе за пријем и збрињавање 
ургентних стања, Заједничке 

медицинске делатности
2 извршиоца

15. Медицинска сестра - техничар 
на одређено време од 6 месеци, пробни 

рад од 2 месеца, у гинекологији и 
акушерству, у Служби гинекологије, 

Болнице за гинекологију и акушерство

16. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад од 2 месеца, на осталим болничким 
одељењима, у Служби за стационарно 

лечење, Болнице за педијатрију

Услови за радна места 1, 2, 3, 4, 5 и 6: 
завршена виша медицинска школа / струков-
на медицинска школа - општи смер (за тач-
ке 1, 2, 3 и 4); завршена виша медицинска 
школа / струковна медицинска школа - смер 
виши лабораторијски техничар / струковни 
медицински лабораторијски технолог (за тач-
ке 5 и 6); положен стручни испит након завр-
шене више медицинске / струковне медицин-
ске школе; лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије; радно искуство у области 
конкурса (за тачке 5 и 6).

Услови за радна места 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 и 16: завршена средња меди-
цинска школа - општи смер; положен струч-
ни испит након завршене средње школе; 

лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије; радно искуство у области конкурса 
(за тачке 7 и 13).

Уз пријаву на конкурс, за радна места 
под 1, 2, 3, 4, 5, и 6 прилажу се у ове-
реној фотокопији следећа документа: 
потпуна лична и радна биографију са адре-
сом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
изјава кандидата да је здравствено способан 
за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потпи-
сана; диплома о завршеној вишој / струков-
ној медицинској школи смер - општи смер 
(за тачке 1, 2, 3 и 4); диплома о завршеној 
вишој/струковној медицинској школи - смер 
виши лабораторијски техничар / струков-
ни медицинско-лабораторијски технолог (за 
тачке 5 и 6); уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене више / струковне 
медицинске школе; лиценца или решење о 
упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије; извод из матич-
не књиге венчаних ако је кандидат проме-
нио презиме; доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита (потврда посло-
даваца или фотокопија радне књижице или 
уверење о радном стажу из ПИО Фонда) - за 
подтачке 5 и 6.

Уз пријаву на конкурс, за радна места 
под 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 
прилажу се у овереној фотокопији сле-
дећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана; диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи - општи 
смер; уверење о положеном стручном испиту 
након завршене средње медицинске школе; 
сведочанства за сваки разред средње школе; 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије; извод из матичне књиге венчаних 
ако је кандидат променио презиме; доказ о 
радном искуству након положеног стручног 
испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице или уверење о радном стажу 
из ПИО Фонда) - за подтачке 7 и 13.

ОСТАЛО: приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос, уверење да се против њих не 
води кривични поступак (уверење издаје 
суд), оверене фотокопије дипломе, уверења 
о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лицен-
ца или решење о упису у Комору медицин-
ских сестара-техничара Србије, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве 
са претходног осигурања (М образац). Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовреме-
не и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доно-
шење одлуке о избору кандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове КБЦ Земун. Кан-

дидати су дужни да своје пријаве доставе 
писарници КБЦ Земун у затвореној коверти 
са назнаком „За јавни оглас за пријем у рад-
ни однос на одређено време“ са навођењем 
радног места за које конкуришу, лично или 
путем поште на адресу: Клиничко болнич-
ки центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објаве огласа на web страници Министарства 
здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Кан-
дидати који не буду изабрани документа-
цију могу преузети на писарници Клиничко 
болничког центра Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Специјалиста оториноларингологије
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла, у Консултативно 
специјалистичкој служби, Одељење за 

оториноларингологију

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију уверења о положеном специја-
листичком испиту из оториноларингологије, 
фотокопију дозволе за рад - лиценца, кратка 
биографија 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 разго-
вор ради пружања додатних информације 
и провере стручног знања који су важни за 
доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора, 
дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним послови-
ма. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли поред писарнице у ДЗ Рако-
вица, Краљице Јелене 22, Београд и на сајту 
ДЗ Раковица.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91

тел. 011/8300-186

Оглас објављен 19.10.2022. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се за рад-
но место медицинска сестра - техничар, на 
одређено време, ради замене запослене 
(трудничко боловање).

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ Болница ЗЦ Кладово, 

у Одељењу за хемиотерапију, 
Служба онкологије са палијативним 

збрињавањем, на одређено време ради 
замене запослене дуже од 30 дана

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ Болница ЗЦ Кладово, 
у Одељењу стационар, Служба 

опште хирургије, на одређено време 
ради замене запослене која је на 

породиљском боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора да испуњава и усло-
ве у погледу стручне спреме / образовања: 
завршено средње образовање, средња меди-
цинска школа одговарајућег смера (општег 
смера). Додатна знања (испити) радно иску-
ство: стручни испит, лиценца издата од 
Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, да се лице налази на еви-
денцији незапослених лица. Посебни услови: 
рад у сменама. Опис послова: утврђен Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова и радних мета Здравственог центра 
Кладово. Кандидати уз захтев о испуњености 
услова подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак (уверење 
суда); уверење да нису осуђивани за кри-
вична дела која их чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење из поли-
цијске управе или полицијске станице). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови“. Одлука о избору 
кандидата биће донете у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. 
Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне докуменатације. 
Пријавом на оглас пријављени кандидат даје 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за 
правне, кадровске и опште послове Здрав-
ственог центра Кладово. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Кандидати који 
лспњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних инфор-
мација, које су од важности за доношење 
одлуке о пријему. Коначну одлуку о избору 
кандидата доноси в. д. директора. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на адресу: 
Здравствени центар Кладово, 19320 Кладово, 
Дунавска 1-3, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ 
(навести радно место за које се конкурише) 
„. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Лабораторијски техничар
на одређено време замена одсутног 

радника, пробни рад 3 месеца

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

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад 3 месеца

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, прописује лекове и медицинска 
средства, 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, спроводи здравстве-
ну заштиту из области менталног здравља, у 
поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво, води потпуну меди-
цинску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге 
које пружа, сви лекарски прегледи и здравс-
твене услуге из области педијатрије: превен-
тивни лекарски прегледи, лекарски прегле-
ди у саветовалишту, лекарски преглед пре 
имунизације, лекарски преглед за превре-
мени полазак детета у школу, педијатријски 
преглед новорођенчета у стану, преглед 
пред упућивање у установу за колектив-
ни боравак, категоризација деце ометене у 
психофизичком развоју, едукација средњег, 
вишег и високог кадра у оквиру Програма 
стручног усавршавања, стручно води здравс-
твене раднике током стажа и приправничког 
стажа и одговоран је за њихов рад, ради у 
комисијама и на посебним програмима пре-
ма плану у складу са позитивним прописима, 
вођење електронског здравственог картона, 
вакциналног картона, спровођење здравстве-
но-васпитног рада у складу са планом, саве-
товање са родитељима, одговара за заштиту 
на раду за себе и за свој тим, обавља и дру-
ге послове из домена своје струке по налогу 
непосредног руководиоца, за свој рад одго-
воран је непосредном руководиоцу и начел-
нику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
високо образовање, медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из педијатрије; 
на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије. Радно искуство / додатна 
знања / испити: стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, фотокопију уверења о положеном спе-
цијалистичком испиту, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити 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 Дани-
лова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкури-
ше. Резултати огласа ће бити објављени на 
сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Специјалиста гинекологије  
и акушерства - изабрани лекар  

за жене
на одређено време на 3 месеца, због 
повећаног обима посла, у Служби за 

здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију уверења о положеном специјала-
листичком испиту из гинекологије и акушер-
ства; фотокопију дозволе за рад - лиценце; 
сертификат из цитологије и УЗ дијагностике 
из домена гинекологије и акушерства; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине - изабрани лекар, 
специјалиста медицине рада

на одређено време од 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Служби за 

здравствену заштиту радника

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију уверења о положеном специја-
листичком испиту из медицине рада; фото-
копију дозволе за рад - лиценцу; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном.

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време, због замене 
запосленог за време обављања 

специјализације, до његовог повратка 
на рад, у Служби опште медицине

2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: завршен медицински 
факултет VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору. Опис 
послова: у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац. Кандидати достављају: 
пријаву на оглас у којој се наводи за које 
радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад или решења о упису у 
комору; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. фотокопију личне карте. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потре-
би спровођења даљих разговора са канди-
датима који се јаве на оглас, ради пружања 
додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, одлучује директор. О 
коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидати пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведени документ у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. 
Пријаве на оглас могу се поднети у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Дом здравља 
Крушевац, Улица Ћирила и Методија број 32, 
37000 Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију,  

на одређено време због замене  
доктора на специјализацији

2 извршиоца

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску 

помоћ, на одређено време због замене 
доктора на специјализацији

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: 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. године; 
положен стручни испит; лиценца. Кандида-
ти су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у Комору; биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве на оглас доставити лично или поштом на 
адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила 
Поповића 144, 18220 Алексинац, са назна-
ком: „Пријава на оглас број 22/2022”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Доктор медицине 
на одређено време ради замене дуже 

одсутног радника
7 извршилаца

УСЛОВИ: стечено високо образовање на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
положен стручни испит, поседовање лицен-
це или решења о упису у комору, пожељ-
но радно искуство на пословима доктора 
медицине. Као доказ о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком радном и личном биогра-
фијом (радно искуство), контакт телефон, 
оверену фотокопију дипломе лиценца или 
решење о упису у ЛКС очитану личну карту, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Пријавом на конкурс канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Ови подаци се не могу користити 
у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служ-
ба Дома здравља. Приликом заснивања рад-
ног односа, кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове који се заснивају 
не старије од 6 месеци, уверење суда да се 
против кандидата не води судски поступак, 
не старије од 6 месеци, уверење МУП-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи, не старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Прија-
ве на конкурс доставити писарници ДЗ Нови 
Пазар, на горе наведену адресу, са назнаком 

„За јавни оглас”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Контакт: 
020/311-765. Опис послова: према Правил-
нику о организацији и систематизацији рад-
них места у Дому здравља Нови Пазар бр. 
298/2021.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Доктор стоматологије
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту, Дечија превентивна 
стоматологија, на одређено време ради 
попуњавања упражњеног радног места

УСЛОВИ: стечено високо образовање 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, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце или 
решења о упису у комору, пожељно радно 
искуство на пословима доктора стомато-
логије. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији радних мес-
та у Дому здравља Нови Пазар бр. 298/2021.

Стоматолошка сестра - техничар
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту, Дечија превентивна 
стоматологија, на одређено време ради 

замене дуже одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме-стома-
толошка сестра техничар. Стечено средње 
образовање, положен стручни испит, лицен-
ца за рад, пожељно радно искуство на посло-
вима стоматолошске сестре техничара. 

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком радном и личном биогра-
фијом (радно искуство), контакт телефон, 
оверену фотокопију дипломе, очитану лич-
ну карту, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Пријавом на кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Ови подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска 
служба Дома здравља. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове који се заснивају 
не старије од 6 месеци, уверење суда да се 
против кандидата не води судски поступак, 
не старије од 6 месеци, уверење муп-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи, не старије од 6 месеци. Доказ 
о потпуној имунизацији против хепатитиса 
Б, обавезна имунизација против хепатити-
са Б при заснивању радног односа (чл. 18. 
Правилника о имунизацији и начину зашти-
те лековима). Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на конкурс достави-
ти писарници Дома здравља Нови Пазар, на 
горе наведну адресу, са назнаком „За јавни 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Контакт: 020/311-765. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији радних места у Дому 
здравља Нови Пазар бр. 298/2021.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Медицинска сестра - техничар 
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, до 

повратка запослене са одсуства због 
посебне неге детета

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна 
знања / испити: стручни испит, лиценца. 
остали услови: Кандидати за радно место 
морају предати: кратку биографију (ЦВ); 
пријаву на оглас; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; овере-
на фотокопија лиценце; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању 
у звању наведеног у огласу. Напомена: У 
пријави на оглас, поред осталих података, 
кандидат треба да да своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се поштом на сле-
дећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 
26220 Ковин или лично у архиви Болнице са 
назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне служ-
бе запошљавања. Изабрани кандидати су 
у обавези да доставе лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ДОМ ЗДРАВЉА 
140 00 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-065

Дипломирани дефектолог
за рад у Служби за дечије болести на 

одређено време до годину дана 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати треба да испуњавају 
и следеће посебне услове: високо образо-
вање (факултет за специјалну едукација и 
рехабилитацију / дефектолошки факултет) 
на студијама: другог степена (мастер ака-
демске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (дефектолошки 
факултет); положен стручни испит, у складу 
са законом. Опис послова у складу са Пра-
вилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља Ваље-
во. За запослене који заснују радни однос 
предвиђен је пробни рад у трајању од два 
месеца. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на 
горе наведену адресу. 

Дипломирани психолог
за рад у Служби за дечије болести на 

одређено време до годину дана 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање 
(филозофски факултет - смер психологија): 
на студијама другог степена (мастер 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, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године (филозофски факултет-смер 
психологија); положен стручни испит, у скла-
ду са законом. Опис послова у складу са Пра-
вилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља Ваљево. 
За запослене који заснују радни однос пред-
виђен је пробни рад у трајању од два месеца. 
Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити пријаву на оглас са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са документацијом доставити 
на горе наведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел./фах: 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра - педијатријског 
смера

на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета за рад на 
неонатологији, дечји бокс ОЈ Општа 

Болница Сурдулица

УСЛОВИ: IV ССС, завршена медицинска шко-
ла - педијатријског смера, положен стручни 
испит. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеној медицин-
ској школи - педијатријског смера, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, лиценца, извод из матичне књиге 
рођених, венчаних за особе које су проме-
ниле презиме, извод из евиденције незапос-
лених, лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у 
средствима јавног информисања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Избор између кандидата који испуњавају 
услове огласа извршиће се на основу члана 
9. тачка 3 и 4 Посебног колективног угово-
ра за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија. Пријаве слати на адресу: 
Здравствени центар Сурдулица, Српских вла-
дара бр: 111, 17530 Сурдулица.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 
И УСВОЈЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Чика Матина 5

тел.034/355-450, 355-449

Саветник за хранитељство
у седишту Центра за породични смештај 

и усвојење Крагујевац

УСЛОВИ: Послове саветника за хранитељство 
могу обављати стручни радници: социјални 
радник, психолог, педагог, специјални педа-
гог, андрагог, дефектолог и специјални педа-
гог који имају завршене основне струковне 
студије, основне академске студије и студије 
другог степена из: социјалног рада, психоло-
гије, педагогије, андрагогије, дефектологије 
или специјалне педагогије. Стручна спрема/ 
образовање: високо образовање: на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно: на студијама првог степе-
на по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године 
и високо образовање у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005 
године и радним искуством на тим послови-
ма стеченим до дана ступања на снагу ове 
Уредбе.; завршен одговарајући акредито-
вани програм обуке у складу са прописима 
којима се уређује област социјалне заштите; 
да поседује лиценцу за обављање посло-
ва, у складу са Законом којим се уређује 
социјална заштита и прописима донетим на 
основу Закона; најмање једна година радног 
искуства на стручним пословима у социјал-
ној заштити; знање рада на рачунару, да је 
држављанин Републике Србије, да је пуно-
летан, да се против њега не води кривични 
поступак, нити да се води истрага, да није 
осуђиван, да поседује здравствену способ-
ност, пожељна возачка дозвола Б категорије. 
Уз пријаву кандидати морају да приложе сле-
дећу документацију као доказ: фотокопију 
личне карте, уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци, извод из матичне 
књиге рођених не старији од шест месеци, 
доказ о здравственој способности (лекарско 
уверење), уверење да није осуђиван, уве-
рење да се не води кривични поступак, нити 
да се води истрага, доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе), фотокопија 
лиценце, потврда о похађаном акредитова-
ном програму, потврда о радном искуству на 
стручним пословима у социјалној заштити, 
радна биографија (ЦВ). Код кандидата ће 
се вредновати следећи критеријуми: висо-
ка постигнућа током образовања, едукације 
из области рада са децом, младима и поро-
дицом, децом без родитељског старања и 
децом на породичном смештају, искуство у 
раду са децом и младима у оквиру социјалне 
заштите, познавање енглеског језика, спе-
цијализоване едукације из области алтерна-
тивне бриге о деци, активан возач, развије-
не социјалне вештине. Провера компетенција 
кандидата вршиће се разговором са кандида-
тима. Пријаве на конкурс се подносе у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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код Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, конкурсна комисија 
одбацује решењем против кога се може изја-
вити приговор директору Центра у року од 
пет дана од дана пријема решења. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова поднети 
на адресу лично или путем поште: Центар за 
породични смештај и усвојење Крагујевац, 
Чика Матина 5, 34000 Крагујевац. Радно вре-
ме Центра за породични смештај и усвојење 
Крагујевац је радним данима од 7.30 до 15.00 
часова са назнаком: За конкурс за пријем у 
радни однос на неодређено време саветни-
ка за хранитељство. Лице задужено за оба-
вештења о овом конкурсу је директор Центра 
за породични смештај и усвојење Крагујевац 
Ана Милетић Вучковић.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21470 Бачки Петровац 
Народне револуције 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именован: 
држављанин Републике Србије; Који је сте-
као високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјал-
нистичке академске студије, специјалнистич-
ке струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски односно струч-
ни назив у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагишких и 
социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има нај-
мање 5 (пет) година радног искуства у стру-
ци; да поседује организаторске способности; 
да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у државним 
органима.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријаву, 
својеручно потписану, са радном биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; копија или очитана лична карта; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал; 
уверење о држављанству - оригинал не ста-
рији од 6 (шест) месеци; уверење односно 
диплома о стеченом образовању - оверена 
фотокопија (решење о признавању стра-
не дипломе по потреби); Уверење о рад-
ном искуству у струци која одговара звању 
потребном за обаљање послова директо-
ра Центра за социјални рад; уверење да 
није осуђиван; уверење да се против њега 
не води кривични поступак односно да 
није поднет захтев за спровођење истраге 
или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог 
за кривична дела за које се гоњење пре-
дузима по службеној дужности. Уз доказе 
о испуњености услова конкурса кандидат 
је дужан да поднесе Програм рада за ман-
датни период за који се врши избор. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, 
непотпуне и нејасне пријаве неће се узети у 
разматрање. Неблаговремене, неразумљиве 
и пријаве без приложених доказа који се тра-
же у овом конкурсу, биће одбачене закључ-
ком против кога није допуштена посебна 
жалба. Конкурс ће се објавити у огласним 

новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”, на огласној табли Нацио-
налне службе за запошљавање у Бачком 
Петровцу, на веб страници општине Бачки 
Петровац. Писмене пријаве и радну биогра-
фију (curriculum vitae) са потребном докуме-
нацијом, у затвореној коверти, са назнакон 
„За конкурс за именовање директора” слати 
на адресу: Центар за социјални рад општине 
Бачки Петровац, ул. Народне Револуције бр. 
7, 21470 Бачки Петровц или лично доставити 
у пријемној канцеларији Центра за социјални 
рад општине Бачки Петровац радним данима 
од 07.00 до 15.00 часова, у затвореној ковер-
ти са назнаком „За конкурс за именовање 
директора”, Народне револуције бр. 7, 21470 
Бачки Петровац. 

Пољопривреда

ВРАНИЋ ФАРМ ДОО
21241 Каћ, Иве Лоле Рибара 12

тел. 021/6211-162
e-mail: vranicfarm@sezampro.rs

Радник на фарми живине и у 
инкубаторској станици

на одређено време 1 месец
10 извршилаца

Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхра-
на. Пријава кандидата на e-mail адресу: 
vranicfarm@sezampro.rs. Јављање кандида-
та на контакт телефон: 021/6211-162. Рок за 
пријаву 17.11.2022. године.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар ловишта  
Црни Тимок

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Ловочувар ће обављати послове и 
радне задатке предвиђене Законом и дивља-
чи и ловству Републике Србије, Правилни-
ком о раду ловочуварске службе и другим 
актима удружења. Потребно је да кандида-
ти испуњавају следеће услове: држављанин 
Републике Србије старији од 18 година; нај-
мање III степен шумарске или ветеринарске 
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 судо-
ва да се против кандидата не води истрага 
и да није подигнута оптужница; лекарско 
уверење о способности за рад кандидат под-
носи пре закључивања уговора о раду. Лица 
за контакт: Златомир Николић и Јелена Сте-
вић 030/463-766. Рок за пријаву кандита је 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

Индустрија и грађевинарство

ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО 
„СЕНТА”

24400 Сента, Спортска 2а
тел. 024/812-835, 812-469

Грађевински инжењер
2 извршиоца

Опис посла: радне активности учествовање у 
изради годишњих планова, елабората, проје-
ката; учествовање у спровођењу планираних 
активности; пројектовање, извођење и над-
зор грађевинских пројеката.

УСЛОВИ: грађевински инжењер, VII сте-
пен стручне спреме, пожељан смер хидро-
градња; пожељно радно искуство на сличним 
или истим пословима; пожељне лиценце за 
пројектовање и извођење радова. Кандидати 
треба да попуне електронску пријаву и при-
ложе свој ЦВ: dtdsentamail@gmail.com. Напо-
мена: Биће контактирани само кандидати 
који уђу ужи избор.

Грађевински техничар
2 извршиоца

Опис посла: обилазак и снимање терена, 
учествовање у извршавању теренских посло-
ва, праћење водостаја на рекама и каналској 
мрежи, извршавање послова одбране од 
поплава и унутрашњих вода, компјутерска 
израда свих докумената за потребе технич-
ког сектора.

УСЛОВИ: IV степен стурчне спреме; возач-
ка дозвола Б категорије. Кандидат треба да 
попуни електронску пријаву и прилаже свој 
ЦВ: dtdsentamail@gmail.com

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКА РАДЊА 
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

И ЗАВРШНИ РАДОВИ У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ ЕЛЕКТРО 

ЈАНДРИЋ БАНАТСКО НОВО СЕЛО
26314 Банатско Ново Село, Пионирска 1

тел. 063/8723-503
e-mail: biljanajandric05@gmail.com

Електричар - електоинсталатер
рад на висини, на одређено време,  

место рада Нови Београд
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - елек-
тоинсталатер, IV степен стручне спреме - 
електотехничар енергетике; возачка дозвола 
Б категорије. Теренски рад, рад ван просто-
рија послодавца, обезбеђен превоз и исхрана. 
Пробни рад. Слање пријаве за посао мејлом. 
Јављање кандидата на телефон 063/8723-503, 
лице за контакт: Биљана Јандрић.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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„АМИГА” ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-199, 399-299
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs

Возач виљушкара
на одређено време до две године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; диплома 
или уверење о обучености за возача виљуш-
кара; потребно радно искуство. Пробни рад 
1 месец. Пријаве се подносе на горе наве-
дену адресу, или на e-mail: office@amiga.rs. 
Све информације се могу добити на телефо-
не: 036/399-199, и 399-299. Пријаве слати у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови”.

„ALFACO INŽENJERING” DOO
32000 Чачак, Милутина Мандића бб.

тел. 032/320-400
e-mail: alfaco@alfacoing.com

Бравар / заваривач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да имају: средње 
образовање било ког смера; пожељно радно 
искуство; обавезно поседовање возачке доз-
воле Б категорије. Рок за реализацију кон-
курса је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидати конкуришу слањем радне 
биографије на e-mail адресу послодавца или 
јављањем на контакт телефон. Особа за кон-
такт је Првослав Маринковић. 

LINGLONG INTERNATIONAL EUROPE
ДОО ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Авенија Линглонг I
тел. 069/8880-155

Оператер у производњи
200 извршилаца

УСЛОВИ: радни задаци оператера у произ-
водњи обухватају: достизање плана про-
изводње, руковање опремом, способност 
отклањања мањих кварова, благовремено 
извештавање надређеног о неправилностима 
током производње, овладавање опремом и 
потенцијално опасним сегментима, рад према 
стандардима безбедности, откривање неква-
лификованих полупроизвода, провера квали-
тета првог производног примерка, овладавање 
техникама руковања према стандардима, про-
изводња квалитетних производа, одржавање 
радног простора чистим и уредним, према 
принципу 5с, пре почетка рада обезбеђе-
на је обука у иностранству за одређен број 
људи, чије ће трошкове сносити послодавац. 
Пожељан III или IV степен стручне спреме. 
Уз компетитивно стартну зараду, компанија 
нуди различите могућности за повећање зара-
де и велики простор за унапређење. Велики 
број бенефиција које уживају запослени лин-
глонг-а:, компетитиван број дана годишњег 
одмора (до 25), регрес за годишњи одмор, 
организован превоз, бонус за присутност: 
компанија запосленима који у току месеца 
нису одсуствовали са рада исплаћује бонус 
за присутност; божићни / новогодишњи паке-
тићи: компанија деци запослених млађој од 
15 година обезбеђује божићне / новогодишње 
пакетиће, КПИ бонусе, прилике за обуку у 
циљу професионалног усавршавања (обуке 
из области менаџмента, страних језика, итд.), 
Team building догађаји у циљу развоја тимског 
духа и осећаја припадности компанији.

Саобраћај и везе

DRY PORT TERMINALS
ДОО БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД

11000 Београд, Узун Миркова 33
тел. 069/3250-900

e-mail: b.jovanovic@dpterminals.rs

Виљушкариста
на одређено време, место рада Панчево

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возач-
ка дозвола Б категорије; енглески језик - 
почетни ниво, обука за MC Word, обука за MC 
Excel. Рад у сменама. Трајање конкурса до 
01.11.2022. године. Слање пријаве за посао 
имејлом. Лице за контакт: Бошко Јовановић.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „МЕХМЕТ ЈУСУФИ”
Прешево, Маре Лончар бб.

тел. 017/861-231

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има високу стручну спре-
му, друштвени научни и језички смер; да има 
најмање 5 година радног искуства; да нема 
законских сметњи за именовање на функцији 
директора; лекарско уверење о здравственој 
способности. Конкурс траје 10 дана од дана 
објављивања. Кандидат уз пријаву поднесе и 
следеће документацију: извод из МК рођених; 
доказ да је држављанин Републике Србије; 
оверену копију дипломе; доказ о стручној спре-
ми; уверење да није под истрагом или да се не 
води кривични поступак; биографију; очитану 
личну карту. Документацију слати на горе наве-
дену адресу. Некомплетна и неблаговремена 
документација неће се узимати на разматрање.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 122, чланом 123 
став 14, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 
став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: 
1. да поседују одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 139 и 140 став 1 и 
став 2 Закона о oсновама система образо-
вања и васпитања стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 
наука; 2) на основним студијама утрајању од 
најмање 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 сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-

Пословни центри НСЗ
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мета. Кандидати треба и: 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о сновама система образовања и васпи-
тања тј. 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; и да није осуђивано 
правноснажном пресудом привредног суда 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; 4. да против кандидата није покренут 
кривични поступак пред надлежним орга-
нима доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем 
Решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дела 
примање 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, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. да имају држављанство Републике 
Србије; 6. да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
7. да имају најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. 
да има дозволу за рад наставника / стручног 
сарадника (положен стручни испит - лицен-
цу), педагога или психолога; 9. да имају 
обуку и положен испит за директора - иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност; 10. 
кандидат који је предходно обављао дуж-
ност директора установе дужан је да доста-
ви резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, 
уколико је вршено спољашње вредновање, 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника) подносе кандидати који поседују 
извештај.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (образац 
се преузима са званичен интернет страни-
це Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја) кандидат треба да поднесе 
следећу документацију у два примерка (оба 
примерка оверена копија или оригинали): 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању (овере-
ну код нотара); оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника (оверено код нотара); доказ да 
има обављену обуку и положен испит за 

директора (уколико га кандидат поседује) 
оригинал или оверену фотокопију (овере-
но код нотара); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија код 
нотара); извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија код нотара); лекарско уве-
рење о психичккој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
не старије од 6 месеци; доказ казнене еви-
денције МУП-a РС да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - уверење из казнене евиден-
ције МУП-а РС (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак - није покте-
нута истрага против кандидата, као и ори-
гинал или оверену фотокопију уверења 
привредног суда да кандидат није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; доказ да за кан-
дидата није у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - потврда 
повереника за заштиту равноправности не 
старија од 6 месеци; доказ - потврду о нај-
мање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о знању 
српског језика (кандидати који су одгово-
арајуће образовање стекли на српском јези-
ку не подносе овај доказ); доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) 
подносе кандидати који поседују извештај; 
уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе, резултате 
стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања; преглед 
кретања у служби са биографским подаци-
ма; очитану личну карту; доказе о својим 
стручним и организационим способности-
ма односно о стеченом звању према про-
писима из области образовања (необавез-
но). Напомена: министар у року од 30 дана 
од дана пријема прописане документације 
врши избор директора установе и доноси 
решење о његовом именовању, о чему уста-
нова обавештава лица која су се пријавила 
на конкурс. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у други нерад-
ни дан, рок истиче истеком првог наредног 
радног дана. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве комисија неће узимати у обзир 
за разматрање. Документација без доказа 
о положеном испиту за лиценцу сматраће 
се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан, да у законском року, положи наве-
дени испит у складу са чланом 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
тражених конкурсом се подносе лично у 

секретаријату ОШ „Иво Лола Рибар“, Жива-
на Јовановића 1, 11308 Бегаљица, или се 
шаљу поштом, са повратницом, уз назнаку 
„Пријава на конкурс за избор директора“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Техничар инвестиционог /  
техничког одржавања / одржавања 

уређаја и опреме
на одређено време

УСЛОВИ: образовање: средње образовање. 
Предност имају кандидати који су обавља-
ли исте или сличне послове и који поседују 
сертификат за заваривање. Уз пријаву доста-
вити биографију са подацима о досадашњем 
раду, доказ о образовању (оверене фотоко-
пије диплома) и потврду о радном искуству 
(уколико кандидат има радног искуства). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаву на конкурс доставити на 
адресу: Грађевински факултет Универзитета 
у Београду, Београд, Булевар краља Алексан-
дра 73, I спрат, соба 117. Телефон за додат-
не информације: 011/3218-638. Опис посла: 
обавља средње сложене послове и задатке 
на одржавању Зграде техничких факултета и 
инвентара Факултета, одржава инсталације 
водовода, канализације и електроинстала-
ције, одржава расвету и столарију, стара се о 
инвентару, пружа подршку у изради предме-
ра радова и уградње опреме, и обавља дру-
ге послове који су детаљније описани Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова на Грађевинском факултету.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

„ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240
e-mail: skolaodrasliobrenovac@gmail.com

Поново оглашава радна места:

Наставник математике

Наставник српског језика
са 44,44% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
за први циклус (од 1 до 4 разреда),  

са 49% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене  

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа, у скла-
ду са чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и вапитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. глас-
ник РС“ бр. 15/2013), Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места 
у школи, као и Правилником о условима у 
погледу простора, опреме, наставних сред-
става и степена и врсте образовања настав-
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ника и андрагошких аистената за оствари-
вање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих („Сл. гласник РС“ бр. 
13/2013, 18/2013): 1) да имају одговарајуће 
високо образовање предвиђено чланом 140 
Закона: стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. год., а у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/ 19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да су држављани РС; 5) да 
знају српски језик.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Докази о испуње-
ности услова по тачки 1), 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са биографијом, дипломом о стече-
ној стручној спреми, уверењем о држављан-
ству, изводом из матичне књиге рођених, и 
осталом пратећом документацијом слати на 
адресу школе. Фотокопије докумената морају 
бити оверене, не старије од 6 месеци. Про-
веру психофизичке способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Сва додатна обавештења кандидати 
могу добити путем телефона на 011/8723-
240.

ПУ „МЕДЕНИ МЕЦА”
Београд, Ваљевског одреда 102

e-mail: sevic102@gmail.com

Васпитач

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, васпи-
тач / струковни васпитач односно лице које 
има одговарајуће образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије) или више обра-
зовање, лице које има високо образовање на 
студијама другог степена у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник бр. 
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење 
97/2008 и 44/2010), почев од 10 септем-
бра 2005. године и на основним студијама у 
трајању од четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицин-
ске струке- медицинска сестра - васпитач или 
педијатријска сестра-техничар.

Медицинска сестра, сарадник за 
превентивну - здравствену заштиту

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицин-
ске струке и занимање медицинска сестра 
техничар општег смера или више образо-
вање општег смера.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
3. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на мејл адресу или лич-
но на адресу Установе.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
11070 Нови Београд 

Милентија Поповића 16

Педагошки асистент
подршка ученицима ромске 

националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању, на 

одређено време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: средња школа, завршен програм за 
стручно усавршавање педагошких асистена-
та. Кандидат треба да испињава услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има одговарајуће образо-
вање, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 т. 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити кратку биографију, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, додатак 
дипломи, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010. године), доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи. За послове педагошког асис-
тента потребно је доставити доказ о заврше-
ном програму обуке педагошких асистената и 
мишљење органа локалне самоуправе. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши 

надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уве-
рење о некажњавању прибавља кандидат. 
Сва приложена документа морају бити уред-
но оверена. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

Ванредни професор за ужу научну 
област Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију и 
лихенологију у Институту за ботанику 
и Ботаничкој башти „Јевремовац”, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из 
научне области за коју се наставник бира, 
научни односно стручни радови објављени 
у научним часописима из научне области за 
коју се кандидат бира, непостојање сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и остали услови утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу научну област, 
Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију и 
лихенологију у Институту за ботанику 
и Ботаничкој башти „Јевремовац”, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из 
научне области за коју се наставник бира, 
научни односно стручни радови објављени 
у научним часописима из научне области за 
коју се кандидат бира, непостојање сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и остали услови утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: остали услови избора као и начин 
и поступак избора, утврђени су одредбама-
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 6п.88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 1/21, 
и 67/21, Правилник о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (Глас-
ник Универзитета у Београду, бр. 237/22 и 
240/22), Статута Универзитета у Београду и 
Статута Биолошког факултета Универзитета 
у Београду. Пријаву са биографијом и дока-
зима о испуњености услова конкурса доста-
вити на адресу, Београд, Студентски трг 16, 
Стручна служба, соба бр. 326, у року од 15 
дана од дана објавливања конкурса.

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

тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука - математичке науке. Ближи услови 
за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”’, бр. 
88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и 
чланом 91 Статута Математичког факултета.

ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је 
поднети молбу, биографију, оверену копију 
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дипломе, списак научних радова и сепара-
те истих. Молбе са потребним документима 
могу се доставити Факултету на горе наведе-
ну адресу или лично предати у Секретаријат 
факултета, Студентски трг 12-16, сваког рад-
ног дана од 10-15 часова у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

11080 Земун, Немањина 25

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, мастер математике. 
Јављање кандидата на тел. 011/2617-243. 
Пријаве слати на e-mail: osnovna.ssvetozarmi-
letic@gmail.com

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”
Београд, Митрополита Петра 8

Наставник математике

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање (из члана 139 и члана 140 Зако-
на), 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

ОСТАЛО: докази о испуњавању услова: 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потписана биографија кандидата, ори-
гинал / оверена копија дипломе, оригинал 
/ оверена копија уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал / овере-
на копија извода из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци, оригинал / оверена 
копија уверење 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 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 да за 

кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
МУП, не старије од шест месеци, оригинал/ 
оверена копија уколико диплома није издата 
на српском језику, као доказ да зна српски 
језик, кандидат прилаже доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и 
ученицима. Документа се прилажу у ориги-
налу или овереном препису - фотокопијама. 
Потребну документацију послати поштом 
или доставити на адресу школе у Митропо-
лита Петра 8. Контакт телефон 011/2763-
040. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
НСЗ „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

„ПОЛИТЕХНИКА” - ШКОЛА 
ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

11080 Земун, Аутопут 18

Педагог
на одређено време ради замене 

запосленог именованог за директора 
школе у првом мандату

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1) да имају одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр 4/2022 и 14/2022), 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 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 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 складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на којем остварују образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адре-
су школе. Уз пријаву потребно је доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рође-
них, фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о неосуђиваности издато од 
стране МУП-а Републике Србије и уверење 
о држављанству. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Оригинали уверења не 
смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 

подноси се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове конкур-
са упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за посове запошља-
вања применом стандардизованих поступака.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

1. Ванредни професор за ужу научну 
област Физика

на одређено време од 5 година

2. Ванредни професор за ужу научну 
област Саобраћајно пројектовање на 

мрежи путева и улица
на одређено време од 5 година

3. Доцент за ужу научну област 
Математика

на одређено време од 5 година

4. Доцент за ужу научну област 
Друмски и градски транспорт 

путника
на одређено време од 5 година

5. Асистент за ужу научну област 
Саобраћајно пројектовање на мрежи 

путева и улица
на одређено време од 3 године

6. Асистент за ужу научну област 
Управљање и симулација

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом 
образовању („Сл. 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 Уни-
верзитета у Београду и Статутом Факултета. 
Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, дипломе, списак радо-
ва и радове) доставити на адресу: Универзи-
тет у Београду, Саобраћајни факултет, 11000 
Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Домар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње 
образовање.

Чистачица
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно 
образовање.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Пријава кандидата 
треба да садржи: кратку пословну биогра-
фију (са контакт подацима); копију дипломе 
о стручној спреми; копију извода из матичне 
књиге рођених; копију уверења о држављан-
ству. Рок за пријављивање кандидата на кон-
курс је 15 дана, почев од наредног дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене 
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и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима, а 
обрада података о личности ће се користити 
само у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на адресу: Универзитет 
у Београду - Саобраћајни факултет, Служ-
би за опште послове- са назнаком пријава 
на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 
305. Пријаве се подносе путем препоруче-
не пошиљке на наведену адресу, или лично 
(зграда Саобраћајног факултета, на Архиви 
факултета).

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs.

www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

1. Наставничко звање професор 
струковних студија за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област 

Рачунарство и информатика

УСЛОВИ: Услови за избор у наставнич-
ко звање професор струковних студија 
за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Рачунар-
ство и информатика и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вешти-
нама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: кандидат не 
сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању; мора имати заврше-
не академске студије трећег степена и стечен 
научни назив доктора наука у одговарајућој 
научној области на акредитованом универзи-
тету и акредитованом студијском програму у 
Републици Србији или диплому доктора нау-
ка из одговарајуће научне области стечену 
у иностранству, а која је призната у складу 
са Законом о високом образовању и Законом 
о националном оквиру квалификација Репу-
блике Србије; мора испољавати способност 
за наставни рад, и то: ако има педагошко 
искуство, кандидат мора имати позитивну 
оцену педагошког рада у студентским анке-
тама које се односе на целокупни претход-
ни изборни период (за кандидате који имају 
педагошко искуство); ако кандидат нема 
педагошко искуство, мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу 
са одговарајућим општим актом Академије; 
мора да има радно искуство од најмање 10 
година; у последњем изборном периоду (или 
у последњих 5 година) мора да има најмање 
7,5 бодова остварених објављивањем радо-
ва који припадају категоријама М10 + М20 
+ М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, а 
од тога најмање један рад категорије М20 и 
два рада категорије М30 из области за коју 
се бира; објављена књига из релевантне 
области, или одобрен уџбеник за ужу област 
за коју се бира, или поглавље у одобреном 
уџбенику за ужу област за коју се бира, 
или превод иностраног уџбеника одобреног 

за ужу област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање; у 
последњем изборном периоду кандидат мора 
да је учествовао у комисији за одбрану нај-
мање два завршна рада на специјалистич-
ким, односно мастер струковним студијама. 
Уколико високошколска установа нема спе-
цијалистичке или мастер струковне студије 
потребно је да је кандидат имао учешћа у 
комисији за одбрану најмање три завршна 
рада на основним студијама; у последњем 
изборном периоду кандидат мора да је имао 
учешћа у изради најмање три развојно-ис-
траживачка или стручна пројекта са финан-
сијском подршком корисника у привреди или 
установама, или радно искуство у привреди 
или установама из области за коју се бира; 
кандидат мора да испуни два од следећа три 
изборна услова која се односе на следеће: 
остварен стручно професионални допринос 
(утврђује се на основу поседовања најмање 
једне од следећих референци: руководилац 
или сарадник на истраживачким пројекти-
ма или на пројектима за потребе привреде, 
иноватор, аутор / коаутор патента, аутор / 
коаутор техничког унапређења, учешће у 
развоју нових производа или битних побољ-
шања постојећих производа, или нових тех-
нологија, софтверска решења, израда тех-
ничке документације као одговорно лице, 
експертиза, вештачење, учешће у комисија-
ма за полагање стручних испита, поседо-
вање лиценце за обављање стручних посло-
ва, чланство у струковним организацијама), 
остварен допринос академској и широј зајед-
ници (утврђује се на основу поседовања нај-
мање једне од следећих референци: анга-
жовање у националним или међународним 
истраживачким пројектима или уметнич-
ким пројектима пројектима за унапређење 
наставе, репризна излагања или репризна 
извођења уметничког дела на локалном, 
националном или међународном нивоу, 
ангажовање у националним или међународ-
ним научним или стручним организацијама, 
институцијама од јавног значаја, културним 
или уметничким институцијама, председник 
или члан органа управљања, стручних орга-
на, помоћник стручних органа или комисија, 
организација научних скупова, уводна пре-
давања на конференцијама и друга преда-
вања по позиву, чланства у одборима међу-
народних научних конференција и одборима 
научних друштава, руковођење или учество-
вање у ваннаставним активностима студе-
ната, међународне и националне награде и 
признања, пружање консултантских услуга 
заједници, сарадња са стручним заједни-
цама, кластерима и коморама), остварена 
сарадња са другим високошколским инсти-
туцијама односно институцијама културе и 
уметности у земљи и иностранству (утврђује 
се на основу поседовања најмање једне од 
следећих референци: учешће у реализацији 
пројеката са другим високошколским, науч-
но-истраживачким и институцијама културе 
или уметности у земљи или иностранству, 
учешће у реализацији студијског програма за 
стицање заједничке дипломе, ангажовање у 
настави или комисијама на другим високош-
колским установама или научно-истраживач-
ким или уметничким институцијама у земљи 
или иностранству, гостовања и предавања 
по позиву у земљи или иностранству). Иску-
ство у предавању предмета: Програмирање, 
Основи рачунарске технике, Информатика, 
Управљачки информациони системи, Базе 
података, Рачунарске мреже, Интернет јези-

ци, Развој апликација електронског посло-
вања, Јава програмирање, Развој апликација 
за мобилне системе. Објављен рад у катего-
рији М22 и категорији М23 у последњих 10 
година.

2. Наставничко звање виши 
предавач за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Аудио и видео 

технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у наставничко 
звање виши предавач за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Аудио и видео техноло-
гије, и подаци о потребној стручној оспо-
собљености, знањима и вештинама, однос-
но компетенцијама које ће се оцењивати у 
изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кри-
вична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању; мора имати завршене 
академске студије трећег степена и стечен 
научни назив доктора наука у одговарајућој 
научној области на акредитованом универзи-
тету и акредитованом студијском програму у 
Републици Србији или диплому доктора нау-
ка из одговарајуће научне области стечну у 
иностранству, а која је призната у складу са 
Законом о високом образовању и Законом о 
националном оквиру квалификација Репу-
блике Србије; мора поседовати способност за 
наставни рад, и то: ако има педагошко иску-
ство, кандидат мора имати позитивну оцену 
педагошког рада у студентским анкетама 
које се односе на претходни изборни период, 
ако кандидат које нема педагошко искуство, 
мора бити позитивно оцењен на приступ-
ном предавању, у складу са одговарајућим 
општим актом Академије; кандидат мора да 
има радно искуство од најмање пет година; 
у последњем изборном периоду, односно у 
последњих пет година, најмање 6 бодова 
остварених објављивањем радова који при-
падају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 
+ M50 + M60 + M80 + M90, од тога најмање 
један рад из категорије М20 и један рад из 
категорије М30 из области за коју се бира. 
Објављена књига из релевантне области, 
или одобрен уџбеник за ужу област за коју 
се бира или превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за коју се бира, 
објављени у периоду од избора у наставнич-
ко звање; у последњем изборном периоду 
кандидат мора да је имао учешће у комисији 
за одбрану најмање два завршна рада на 
специјалистичким, односно мастер струков-
ним студијама. Уколико високошколска 
установа нема специјалистичке или мастер 
струковне студије потребно је да је кандидат 
имао учешћа у комисији за одбрану најмање 
три завршна рада на основним студијама; у 
последњем изборном периоду кандидат мора 
да је имао учешћа у изради најмање два раз-
војно-истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у прив-
реди или установама, или радно искуство у 
привреди или установама из области за коју 
се бира; познавање рада и професионално 
искуство у областима музичке акустике, акус-
тике просторија, звука и вибрација; позна-
вање техничког рада и искуство у пословима 
пројектовања и акустичког дизајна просто-
рија; познавање и рад у специјализованим 
програмима за мерења, анализу и симула-
цију звучног поља и вибрација: Ease, Easera, 
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Dirac, Odeon, Smaart, Comsol Multyphysics, 
Artemis, Matlab; кандидат мора испуњавати и 
најмање два од следећа три изборна услова: 
остварен стручно-професионални допринос 
(утврђује се на основу поседовања најмање 
једне од следећих референци: руководилац 
или сарадник на истраживачким пројектима 
или на пројектима за потребе привреде, ино-
ватор, аутор/коаутор патента, аутор / коау-
тор техничког унапређења, учешће у развоју 
нових производа или битних побољшања 
постојећи производа или нових технологија, 
софтверска решења, израда техничке доку-
ментације као одговорно лице, експертиза, 
вештачење, учешће у комисијама за пола-
гање стручних испита, поседовање лицен-
це за обављање стручних послова, чланство 
у струковним организацијама), остварен 
допринос академској и широј заједници 
(утврђује се на основу поседовања најмање 
једне од следећих референци: ангажовање 
у националним или међународним истра-
живачким пројектима или пројектима за 
унапређење наставе, ангажовање у нацио-
налним или међународним научним или 
стручним организацијама, институцијама од 
јавног значаја, културним или уметничким 
институцијама, председник или члан орга-
на управљања, стручних органа, помоћник 
стручних органа или комисија, организација 
научних скупова, уводна предавања на кон-
ференцијама и друга предавања по позиву, 
чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава, 
руковођење или учествовање у ваннастав-
ним активностима студената, међународне 
и националне награде и признања, пружање 
консултантских услуга заједници, сарадња 
са стручним заједницама, кластерима и 
коморама); остварена сарадња са другим 
високошколским институцијама у земљи и 
иностранству (утврђује се на основу поседо-
вања најмање једне од следећих референци: 
учешће у реализацији пројеката са другим 
високошколским установама, научно-истра-
живачким и институцијама културе или умет-
ности у земљи или иностранству, учешће у 
реализацији студијског програма за стицање 
заједничке дипломе, ангажовање у наста-
ви или комисијама на другим високошколс-
ким установама или научно-истраживачким 
институцијама у земљи или иностранству, 
гостовања и предавања по позиву у земљи 
или иностранству). Предност имају кандида-
ти који поседују искуство у раду са студенти-
ма, односно у високом образовању.

3. Наставничко звање предавач 
за образовно-уметничко поље 

Уметност, стручну област Драмске и 
аудиовизуелне уметности

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у наставничко 
звање предавач за образовно-уметничко 
поље Уметност, стручну област Драмске и 
аудиовизуелне уметности и подаци о потреб-
ној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које ће 
се оцењивати у изборном поступку: канди-
дат не сме бити правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању; мора има-
ти стечен назив магистра или специјалисте 
академских студија из уметничке области за 
коју се бира у звање, стечен на акредитова-
ном универзaтитету и акредитованом сту-
дијском програму у Републици Србији, или 

стечено високо образовање првог или дру-
гог степена из уметничке области за коју се 
бира у звање на акредитованом универзaти-
тету и акредитованом студијском програму 
у Републици Србији, или у иностранству, а 
које је признато у Републици Србији у скла-
ду са Законом о високом образовању и Зако-
ном о Националном оквиру квалификација 
Републике Србије и призната уметничка 
остварења; мора испољавати способност за 
наставни рад, и то: ако има педагошко иску-
ство, кандидат мора имати позитивну оцену 
педагошког рада у студентским анкетама које 
се односе на целокупни претходни изборни 
период, ако кандидат нема педагошко иску-
ство, кандидат мора бити позитивно оцењен 
на приступном предавању, у складу са одго-
варајућим општим актом Академије; кан-
дидат мора имати постигнуте одговарајуће 
резултате у последњих пет година или у 
претходном изборном периоду, а који се 
односе на следеће: ако се ради о кандидату 
који се први пут бира у звање, у последњих 
пет година остварене три репрезентативне 
референце у ужој уметничкој области за 
коју се бира (репрезентативне референце за 
сваку уметничку област наведене су у Пра-
вилнику о стандардима и поступку за акре-
дитацију студијских програма (Стандард 9 
за акредитацију студијских програма првог 
и другог степена високог образовања), ако 
се ради о кандидату који се поново бира у 
звање, остварене три репрезентативне рефе-
ренце у ужој уметничкој области за коју се 
бира (репрезентативне референце за сваку 
уметничку област наведене су у Правилни-
ку о стандардима и поступку за акредитацију 
студијских програма (Стандард 9 за акреди-
тацију студијских програма првог и другог 
степена високог образовања), од којих је нај-
мање једна од претходног избора у звање; 
познавање рада и професионално искуство 
у снимању филмске, видео и фотографске 
слике; познавање уметничко-техничког рада 
и искуство у режијским, монтажним и орга-
низационим технологијама филмског и ведео 
снимања; познавање рада и професионално 
искуство у поступцима студијске и вансту-
дијске видео продукције; познавање и рад у 
програмима за филм и фотографију: DaVinci 
Resolve, Adobe пакет, Final cut. Кандидат 
мора испуњавати и најмање два од следећа 
три изборна услова: остварен стручно-про-
фесионални допринос (утврђује се на осно-
ву поседовања најмање једне од следећих 
референци: руководилац или сарадник на 
истраживачким пројектима или на пројекти-
ма за потребе привреде, експертиза, вешта-
чење, учешће у комисијама за полагање 
стручних испита, чланство у струковним 
организацијама, учешће у раду жирија на 
домаћим или страним такмичењима, кон-
курсима, манифестацијама или уметничким 
изложбама, учествовање или вођење посеб-
них уметничких курсева, семинара или ради-
оница у земљи и иностранству, уметничка 
дела која су јавно презентована у редовном 
приказивању јавности, на смотрама, фести-
валима, уметничка дела која су комерцијално 
реализована), остварен допринос академској 
и широј заједници (утврђује се на осно-
ву поседовања најмање једне од следећих 
референци: ангажовање у националним или 
међународним истраживачким пројектима 
или уметничким пројектима пројектима за 
унапређење наставе, репризна излагања 
или репризна извођења уметничког дела 
на локалном, националном или међународ-

ном нивоу, ангажовање у националним или 
међународним научним или стручним орга-
низацијама, институцијама од јавног значаја, 
културним или уметничким институцијама, 
председник или члан органа управљања, 
стручних органа, помоћник стручних органа 
или комисија, организација научних скупо-
ва, уводна предавања на конференцијама и 
друга предавања по позиву, чланства у одбо-
рима међународних научних конференција и 
одборима научних друштава, руковођење 
или учествовање у ваннаставним активнос-
тима студената, међународне и националне 
награде и признања, пружање консултант-
ских услуга заједници, сарадња са стручним 
заједницама, кластерима и коморама); ост-
варена сарадња са другим високошколским 
институцијама односно институцијама кул-
туре и уметности у земљи и иностранству 
(утврђује се на основу поседовања најмање 
једне од следећих референци: учешће у 
реализацији пројеката са другим високош-
колским, научно-истраживачким и институ-
цијама културе или уметности у земљи или 
иностранству, учешће у реализацији студијс-
ког програма за стицање заједничке дипло-
ме, ангажовање у настави или комисијама 
на другим високошколским установама или 
научно-истраживачким или уметничким 
институцијама у земљи или иностранству, 
гостовања и предавања по позиву у земљи 
или иностранству).

4. Сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Аудио и видео 

технологије
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко 
звање и запослење на радном месту асис-
тент за област Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство, ужа стручна област Аудио 
и видео технологије и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вешти-
нама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: кандидат не 
сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању; мора имати статус сту-
дента на докторским студијама и да је сваки 
од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8) или ако 
је кандидат стекао звање магистра наука, да 
му је прихваћена тема докторске дисерта-
ције; мора испољавати способност за настав-
ни рад, што се доказује: ако има педагошко 
искуство, кандидат мора имати позитивну 
оцену педагошког рада у студентским анке-
тама које се односе на претходни изборни 
период, ако кандидат нема педагошко иску-
ство, кандидат мора бити позитивно оцењен 
на приступном предавању, у складу са одго-
варајућим општим актом Академије; поседо-
вање рада и професионално искуство у сту-
дијском раду, како из области аудија, тако 
и из области телевизије; познавање рада и 
професионално инжењерско искуство у раду 
са рачунарским системима, администрацијом 
рачунарских мрежа и сервисирањем рачу-
нарске опреме; познавање рада и искуство 
у пословима конфигурисања, инсталације, 
умеравања и пуштања у рад аудио и видео 
система свих врста и намена; искуство у 
практичном раду на пословима снимања зву-
ка, дизајна звучне слике и музичке продук-
ције; познавање и рад у следећим програми-
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ма: комплетан Adobe пакет, ProTools, Cubase, 
Nuendo, Wavelab, Sound Forge; обученост за 
рад са Black Magic видео системима.

5. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Системи управљања

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко 
звање и запослење на радном месту сарад-
ник у настави за област Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, ужа струч-
на област Системи управљања, и подаци о 
потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; мора 
имати завршене основне студије са просеч-
ном оценом најмање осам (8), на акредито-
ваној високошколској установи и акредитова-
ном студијском програму; мора имати статус 
студента на мастер академским, или мастер 
струковним студијама, или на специјалиси-
тичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама у научној 
или стручној области за коју се бира; мора 
испољавати способност за наставни рад, што 
се доказује: ако има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педа-
гошког рада у студентским анкетама које се 
односе на претходни изборни период, ако 
кандидат нема педагошко искуство, канди-
дат мора бити позитивно оцењен на приступ-
ном предавању, у складу са одговарајућим 
општим актом Академије; познавање рада 
на рачунару софтверских алата: MS Office; 
познавање програмирања PLC и HMI панела; 
поседовање стручних знања из области сис-
тема аутоматског управљања и мехатронике.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за избор у 
наставничка, односно сарадничка звања и 
заснивање радног односа на радним мес-
тима у погледу којих је расписан овај кон-
курс, могу се поднети најкасније у року од 
10 дана, рачунајући од дана објављивања 
овог конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање. Пријаве на кон-
курс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак - петак) од 10 
до 16 часова, или послати путем поште, 
на адресу Висока школа електротехнике 
и рачунарства, 11010 Вождовац, Војводе 
Степе 283. Пријаве послате поштом морају 
стићи у Одсек Висока школа електротех-
нике и рачунарства до истека наведеног 
рока за конкурисање, иначе ће се сматрати 
неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај 
конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз 
које нису приложени сви потребни докази, 
биће одбачене. Лично име и контакт пода-
ци лица задуженог за давање обавештења 
о конкурсу: Горан Пантић, имејл: pgoran@
viser.edu.rs, канцеларија 002, Војводе Сте-
пе 283 Вождовац, Београд. Пријава на овај 
конкурс мора обавезно да садржи: податке 
неопходне за идентификовање наставнич-
ког, односно сарадничког звања (односно 
радног места) за које кандидат конкури-
ше, што подразумева обавезно навођење 
наставничког, односно сарадничког звања 
за које се конкурише, области и уже стру-
чне области; податке о кандидату (име и 

презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је канди-
дат поседује). Уз пријаву на овај конкурс 
се обавезно достављају и следећи докази: 
уверење надлежног органа (МУП) о неос-
уђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању), не старије од месец дана. 
Уколико кандидату уверење о неосуђива-
ности не буде издато до затварања овог 
конкурса, кандидати приликом пријаве на 
конкурс достављају потврду да су поднели 
захтев за издавање тог уверења, док само 
уверење о неосуђиваности треба да доставе 
без одлагања, а морају га доставити најкас-
није до дана заснивања радног односа; ове-
рене фотокопије високошколских исправа 
о стеченом степену потребног, односно 
одговарајућег високог образовања, који је 
прописан као услов за избор у наставнич-
ко, односно сарадничко звање за које се 
конкурише. Подносе се оверене фотоко-
пије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио; уверење високошколске 
установе о томе да кандидат има статус сту-
дента на одговарајућем нивоу студија, који 
је прописан као услов за избор у сараднич-
ко звање за које се конкурише; извод из 
матичне књиге рођених (или оверену фото-
копију); уверење о држављанству (или ове-
рену фотокопију); радна биографија (CV) и 
одговарајуће доказе који потврђују наводе 
из биографије; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, одгова-
рајући доказ да кандидат поседује позитив-
ну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада (потврда обра-
зовне установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки 
рад, резултати студентских анкета и слич-
но); ако такви докази постоје, одговарајуће 
доказе о поседовању захтеваних референ-
ци, односно о поседовању захтеваних струч-
них знања, вештина, односно компетенција, 
односно о објављеним радовима, када је то 
наведено као услов (лиценце, сертифика-
ти, уверења, потврде и слично). Подаци о 
месту и дану када се очекује да ће започети 
провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у избор-
ном поступку, ако се таква провера буде 
спроводила. Процена испуњености општих 
и посебних услова за избор у звања у погле-
ду којих се расписује овај конкурс, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу 
уз пријаву на конкурс и у складу са Правил-
ником о избору и ангажовању наставника и 
сарадника Академије и општим актом Ака-
демије о приступном предавању. Провера 
оспособљености, знања и вештина, однос-
но компетенција кандидата, ако се таква 
провера буде спроводила, може започети 
наредног дана од дана истека рока за под-
ношење пријава на овај конкурс и обављаће 
се у просторијама Одсека Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Војводе Сте-
пе број 283, Београд. Кандидат који подне-
се благовремену, уредну и потпуну пријаву 
на овај конкурс и за кога се, на основу 
доказа приложених уз пријаву на овај кон-
курс, утврди да испуњава потребне услове 
за избор у звање у погледу кога конкури-
ше, накнадно ће бити обавештен о тачном 
времену и месту одржавања провере оспо-
собљености, поседовања тражених знања и 
вештина, односно компетенција, уколико је 
потребно да се таква провера одржи.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање вишег 
предавача за ужу стручну област 

Организација, менаџмент и 
економија индустрије

2. Наставник у звање предавача за 
ужу стручну област Геонауке

3. Наставник у звање предавача за 
ужу стручну област Организација, 
менаџмент и економија индустрије

4. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Логистика

5. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Пројектовање саобраћајних токова, 
регулисање и безбедност саобраћаја

2 извршиоца

Избор наставника у звање вишег предавача 
врши се на одређено време од 5 година
Избор наставника у звање предавача врши 
се на одређено време од 5 година
Избор сарадника у звање асистента врши се 
на одређено време од 3 године са могућно-
шћу продужења за још три године
Избор сарадника у звање сарадника у наста-
ви врши се на одређено време од 1 године са 
могућношћу продужења уговора за још једну 
годину у току трајања студија, а најдуже до 
краја школске године у којој се студије завр-
шавају

УСЛОВИ: Поред општих услова које пред-
виђа Закон о раду кандидати треба да имају 
одговарајући академски назив или дру-
ге услове: у звање вишег предавача може 
бити изабрано лице које има научни назив 
доктора наука и има научне, односно стру-
чне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима са рецензијама у складу 
са општим актима високошколске устано-
ве; у звање предавача може бити изабрано 
лице које има академски назив магистар, 
односно најмање стручни назив специјалис-
те академских студија у складу са општим 
актима високошколске установе; у звање 
асистента може бити изабран студент док-
торских студија који је сваки од предходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад у складу са општим актима 
високошколске установе; у звање сарадника 
у настави на студијама првог степена може 
бити изабран студент мастер академских 
или специјалистичких академских студија, 
који је студије првог степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) 
или у звање сарадника у настави на студија-
ма првог степена може бити изабран студент 
мастер струковних или специјалистичких 
струковних студија, који је студије првог сте-
пена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници 
конкурса су дужни да поднесу: радну биогра-
фију, која треба да садржи следеће подат-
ке: личне податке: име и презиме; податке о 
рођењу (дан, месец и година, место рођења, 
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општина); држављанству, телефон и имејл; о 
постигнутим степенима образовања: основне 
студије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, одсек, смер, сту-
дијски програм, ужа област која је наведена 
у дипломи; мастер студије: назив установе на 
којој су завршене, место и датум завршетка, 
студијски програм, ужа област која је наве-
дена у дипломи; специјалистичке студије: 
назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, студијски програм, назив 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, 
стручна, односно уметничка област која је 
наведена у дипломи; магистарске студије: 
назив установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, назив рада, име и презиме 
ментора, ужа научна, стручна, односно умет-
ничка област која је наведена у дипломи, 
докторске студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум одбране, наслов 
дисертације, име и презиме ментора, ужа 
научна, стручна, односно уметничка област 
која је наведена у дипломи. Податке о дату-
му и месту нострификације дипломе стечене 
у иностранству (ако је било која диплома из 
става 1 ове тачке стечена у иностранству), 
називу установе која је извршила нострифи-
кацију; датуму и месту где је нострифико-
вана диплома стечена, називу установе у 
којој је стечена. Податке о научноистражи-
вачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу за: техничко-технолошке 
науке: научни и стручни радови објавље-
ни у међународним и домаћим часописима; 
радови штампаним у зборницима са научних 
и стручних скупова; монографија, уџбеник, 
прегледни чланак, збирка задатака, прак-
тикум; патенти, нови производи или битно 
побољшани постојећи производи; нове биљ-
не врсте, нове врсте стоке и нове техноло-
гије, професионално (научноистраживачко, 
уметничко и стручно) усавршавање знања и 
вештина, библиографија објављених радова 
и литературе за учење треба да буде наведе-
на по општим библиографским принципима, 
односно упутствима за цитирање литерату-
ре у научном часопису и то по врсти радова. 
Напомена: моле се кандидати да биографске 
податке и податке о научноистраживачком, 
стручном и професионалном доприносу, осим 
у штампаној форми доставе и на CD-у подат-
ке о доприносу у настави: о унапређењу 
образовног процеса: руковођење развојем 
или учествовање у развоју студијског програ-
ма, унапређење студијског програма, рад са 
наставним подмлатком, развој лабораторија, 
примена система менаџмента квалитетом у 
образовном процесу, унапређењу система 
менаџмента квалитетом у циљу унапређења 
образовног процеса; о наставној делатности: 
увођењу нових наставних метода; напре-
довању студената (пролазност, просечна 
оцена); руковођење завршним радовима; 
обезбеђењу литературе за учење: основни 
уџбеник, поглавље у основном уџбенику, 
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, 
практикум, видео туторијали, рецензија 
уџбеника и помоћних уџбеника; усаврша-
вању педагошких вештина; податке о допри-
носу стручној, академској и широј заједни-
ци: уџбеник издат од стране или за потребе 
других високошколских установа; поглавље 
у уџбенику издатом од стране или за потре-
бе других високошколских установа; помоћ-
ни уџбеник издата од стране или за потребе 
других високошколских установа; рецензија 
уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од 
стране, или за потребе високошколских уста-

нова; руковођење стручним пројектима за 
потребе привредних субјеката и шире зајед-
нице; учешће у стручним пројектима за пот-
ребе привредних субјеката и шире заједнице; 
рад у међународним стручним организација-
ма; рад у националним стручним организа-
цијама; уводна предавања на конференција-
ма и друга предавања по позиву; чланства у 
одборима међународних научних конферен-
ција и одборима научних друштава; чланства 
у уређивачким одборима часописа, уређи-
вање монографија, рецензије научних радова 
и пројеката; организација научних скупова; 
руковођење научним пројектима, потпројек-
тима и задацима; руковођење научним и 
стручним друштвима; активности у комисија-
ма и телима Министарства просвете и тели-
ма других министарстава везаних за научну 
и просветну делатност; позитивна цитира-
ност кандидатових радова - по цитату (без 
аутоцитата). друге податке за које кандидат 
сматра да су битни. Доказе: извод из матич-
не књиге рођених, извод из књиге венчаних 
(ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке), уверење о држављанству 
РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене 
у иностранству, у овереној фотокопији. Ако 
кандидату, до тренутка подношења пријаве 
није издата диплома, подноси се уверење о 
завршетку студија у овереној фотокопији, 
осим за нострификацију дипломе; доказе о 
изборима у наставно и научно звање, ако 
је кандидат био биран у наставно и научно 
звање на другој установи; копије импресума, 
односно каталога са изложби о објављеним 
радовима, сертификате, потврде, уверења и 
друге исправе издате од научних, стручних 
и других надлежних организација, организа-
тора научних, стручних и уметничких скупо-
ва, организатора пројеката, научних, струч-
них и уметничких часописа, високошколских 
установа за сваки податак наведен у прија-
ви који се односи на научноистраживачки, 
уметнички, стручни и професионални допри-
нос; допринос у настави; допринос стручној, 
академској и широј заједници, друге доказе 
за које учесник конкурса сматра да су бит-
ни. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања на адресу: Академија тех-
ничких струковних студија Београд, 11000 
Београд, Катарине Амброзић 3. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир и разматрати.

ППУ „БУБАМАРИН ЛЕТ”
11070 Нови Београд 

Јурија Гагарина 153а/39

Васпитач
деце предшколског узраста,  

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме 
у наведеном занимању. Пријаве слати на 
e-mail: bubamarinletvrtic@gmail.com.

ПУ „ПИНОКИО”
11070 Нови Београд 

Булевар Михаила Пупина 133
тел. 060/6060-214

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије), на основним студија-

ма у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у трајању од 3 године или 
више образовање.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање 
- медицинска школа, смер медицинска сес-
тра-васпитач, одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена - основне 
струковне студије или специјалистичке 
струковне студије на којима је оспособљена 
за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат треба да испуњава 
и услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има 
одговарајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом дестављају Установи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља био-
графију (ЦВ), доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверену копију дипломе), уверење 
о неосуђиваности (оригинал не старији од 
6 месеци), уверење о држављанству (ове-
рену копију или оригинал, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија или оригинал). Доказ о 
знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који 
буде изабран непосредно пре закључивања 
уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способ-
ности врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве се могу доставити путем 
поште или лично на наведену адресу са наз-
наком „За конкурс за ____ (навести радно 
место за које се конкурише)“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
обзир. Документа се по окончању поступка 
не враћају кандидатима.
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд 
Радослава Грујића 2а

Наставник уметничких и стручних 
предмета - предмет удараљке
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), чл. 3 и 4 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним и уметничким школама у 
подручју рада култура, уметности и јавно 
информисање („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019). 
Остали услови су прописани чланом 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биогра-
фију; доказ о стеченом образовању (овере-
на фотокопија дипломе и додатка дипломи); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
односно уверење да су у току студија поло-
жили испите из педагогије и психологије 
или доказ да су положили стручни испит за 
лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 
уверење о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а; доказ о знању срп-
ског језика. подноси кандидат који средње, 
високо образовање није стекао на српском 
језику, издат од одговарајуће високошкол-
ске установе; доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Пријаве се подносе 
на адресу: Музичка школа „Јосип Славенски”, 
Београд, Радослава Грујића 2а, са назнаком 
„За конкурс”.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ 
БИЗНИСА

11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Економија и 

финансије, наставни предмети 
Увод у економију, Управљање 
инвестицијама, Корпоративне 

финансије, Финансијски ризици 
у дигиталном пословању, 

Дигитализација финансијских 
услуга, Квантитативне методе у 

бизнису
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор 
наука из одговарајуће области.

Наставник (сва звања), за 
ужу научну област Пословна 

информатика, наставни 
предмети Основи информатике, 

Информациона безбедност и 
заштита података, Програмирање 

и програмски језици, Увод у 
информационе технологије, Развој 

софтверских решења
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из одговарајуће области.

Наставник (сва звања), за ужу 
научну област Менаџмент, 

наставни предмети Дигитално 
предузетништво, Конкурентност и 

квалитет

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из одговарајуће области.

Наставник за ужу научну област 
Друштвене и правне науке, 
Наставник немачког језика

УСЛОВИ: завршене основне или мастер ака-
демске студије.

ОСТАЛО: остали услови за сва радна места 
утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 
67/19, 6/2020, 11/2021 и 67/2021), Статутом 
Високе школе модерног бизниса и Правил-
ником о начину и поступку избора у звања 
и заснивања радног односа наставника и 
сарадника, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса достављају се на е-маил адре-
су: konkurs@mbs.edu.rs у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну 
област Рачунарска техника и 

информатика

Ванредни професор за ужу научну 
област Физичка електроника
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Енергетски претварачи и 

погони
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. 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), подзаконским актима, условима пред-
виђеним општим актима Универзитета у Бео-
граду и општим актима Факултета. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак науч-
них радова и радови у електронској форми 
на CD-у, копија дипломе односно уверења 
које важи до издавања дипломе и уверење 
о држављанству) доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса Архиви 
Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Асистент за ужу научну област 
Електромагнетика, антене и 

микроталаси
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. 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), подзаконским актима, условима пред-
виђеним општим актима Универзитета у Бео-
граду и општим актима Факултета. Посебан 
услов: предмети уже научне области за које 
се тражи просечна оцена: Основи електро-
технике, Теорија електричних кола, Електро-
магнетика, Микроталасна техника, Микрота-
ласна електроника, Антене и простирање, 
Електромагнетска компатибилност и Основ-
ни оптимизациони алгоритми у инжењерству.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. 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), подзаконским актима, условима 
предвиђеним општим актима Универзитета у 
Београду и општим актима Факултета. Посе-
бан услов: предмети уже научне области за 
које се тражи просечна оцена: сви стручни 
предмети са Катедре за рачунарску технику 
и информатику.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак научних радова и радови у електрон-
ској форми на CD-у, копија дипломе односно 
уверења које важи до издавања дипломе са 
списком положених испита у току студија и 
уверење о држављанству) доставити у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса 
Архиви Факултета, Булевар краља Алексан-
дра бр. 73. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Архитектонске 

конструкције
на Департману за архитектонске 
технологије, на одређено време  

од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђе-
ни су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), чланом 74. Законa о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 
- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), 
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Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 
237/22 и 240/22), Статутом Универзитета у 
Београду - Архитектонског факултета („Сл. 
билтен АФ”, бр. 129/22-пречишћен текст), 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка на Факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) 
и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду - Архитектонском факултету („Сл. 
билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата 
са прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова), оверене копије диплома, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци), подносе се на адресу: Универ-
зитет у Београду - Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављи-
вање је 15 дана, од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Сарадник у звањe асистент за ужу 
научну област Нацртна геометрија и 

геометрија архитектонске форме
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од три године

Сарадник у звањe сарадник у 
настави за ужу научну област 

Визуелне комуникације и 
архитектонска графика

на Департману за архитектуру, на 
одређено време од једне године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови пред-
виђени су Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) и чланом 83. и 84. Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
- др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 
67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универ-
зитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 
217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Статутом 
Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 129/22-пре-
чишћен текст) и Правилником о условима, 
начину и поступку за избор и заснивање 
радног односа сарадника Факултета („Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве кандидата 
са прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова), оверена копија дипломе и 
додатка дипломе и уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци), подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду - Архи-
тектонски факултет, Булевар краља Алек-
сандра 73/II, канц. 204, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана, од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка одсутног запосленог
2 извршиоца

Наставник енглеског језика 
са 30% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, ради замене 
запосленог распоређеног на радно 

место помоћника директора, до његовог 
повратка, најкасније до 31.08.2023. 

године

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време преко 60 дана, ради 
замене запосленог именованог на радно 

место директора школе, до истека 
мандата, најкасније до 20.02.2024 

године

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време, преко 60 дана до 

повратка стално запослене

Чистачица
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка стално запослене

УСЛОВИ: општи услови: кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правоснажном 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 родос-
крвнуће, за кривично дело примање 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; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Усло-
ви (образовање) за радно место наставник 
разредне наставе, наставник енглеског јези-
ка и наставник физичког и здравственог 
васпитања: поред услова из чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање прописано чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20, 129/21) и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22) и 
то да има одговарајуће високо образовање: 

1) стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
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 (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Услови (образовање) за рад-
но место дипломирани економиста за финан-
сијско рачуноводствене послове-потребно је 
образовање економске струке: Поред усло-
ва из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања кандидат тре-
ба да има високо образовање стечено: на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСП бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
знање рада на рачунару. Услови (образо-
вање) за чистачицу: Поред услова из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат треба да има основно 
образовање / основну школу, прописано Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
радних места у школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рен препис / оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом - уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, подигнута оптужница 
или донето решење о одређивању притво-
ра (оригинал или оверена фотокопија не 
старији од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику; радну и личну биографију. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
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и одштампани формулар заједно са докумен-
тацијом доставља поштом на адресу: ОШ 
„Карађорђе”, 11040 Београд, Јове Илића 2, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације могу се добити позивом на 
телефон: 011/2467-290.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време преко 60 дана  
ради замене запосленог именованог  

на радно место директора школе  
до истека мандата, а најкасније  

до 20. марта 2026. године

Наставник биологије
на одређено време преко 60 дана,  

до повратка запосленог  
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 139 и 140 ст. 1 тачке 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 
даље Закон) као и правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18, 
11/19) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије,), (1) студије другог сте-
пена 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 (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни форму-
лар, са кратком биографијом приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; оригинал уверења надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак: а) доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, б) потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага 
или в) доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предло-
га-за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; оригинал уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у 
члану 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и за које 
није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати, као ни 
фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности. („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Пријаве на оглас и потребну 
документацију заједно са пријавним фор-
муларом, доставити лично или поштом на 
адресу: ОШ „Филип Филиповић”, Београд, 
Булевар ослобођења 317.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

Наставник српског језика
са 67% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време 4 године, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, именованог 

на радно место директора школе 
до истека мандата а најкасније до 

09.10.2026. године

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник 
РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) у радни однос може да 
буде примљено лице које испуњава и посеб-
не услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/18 10/19, 

6/20, и 129/21): да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 и чла-
ном 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи 
(„Службени гласник”бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18, и 11/19 од 
15.08.2019, године): 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије); (1) студије другог 
стелена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нује целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: кандидат уз одштампан попуњен 
пријемни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја на конкурс треба да 
достави следећу документацију: -радну и 
личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном, ЦВ - оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми- 
овера не старија од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије - овера не старија од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију 
извод из матичне књиге рођених - овера не 
старија од 6 месеци, доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела надлежне поли-
цијске управе; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела давања или примања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за која није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање - не старија од 
6 месеци, потврду - уверење о знању срп-
ског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику), лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
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за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности (у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на овај кон-
курс) кандидат ће у пријави назначити када 
и где је извршена процена. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на адресу: ОШ 
„Бранислав Нушић”, Заплањска број 45, Бео-
град. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
011/2460-763 Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку 
област Виолина

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен).

Редовни професор за ужу уметничку 
област Виолончело

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен).

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Виола

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен).

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Кларинет
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен).

Ванредни професор за ужу научну 
област Музичка педагогија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске академске сту-
дије (III степен); научни степен доктора нау-
ка.

Доцент за ужу уметничку област 
Дрвени дувачки инструменти - 

упоредни предмети
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен); кандидат мора да има минимум 
10 година радног стажа на радном месту 
извођача на дрвеним дувачким инструмен-
тима (обоа, кларинет, фагот). Приложити 
потврду о траженом радном искуству.

Доцент за ужу научну област 
Музичка теорија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске академске сту-
дије (III степен); научни степен доктора наука.

Доцент за ужу уметничку област  
Џез труба

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Клавир - упоредни предмети
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен) 

Доцент или ванредни професор 
за ужу уметничку област Клавир - 

упоредни предмети
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен); кандидат мора да има искуство 
у бављењу корепетицијом у трајању од нај-
мање 5 година.

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за соло певање

2 извршиоца

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за гудачке инструменте

Виши уметнички сарадник
на Катедри за гудачке инструменте,  

на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник
на Катедри за дувачке инструменте,  

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен).

Асистент за ужу уметничку област 
Дириговање

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Музичка теорија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске сту-
дије (II степен) кандидат мора бити студент 
докторских академских студија. Услови за 
радна места одређени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 67/21), 
Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету („Сл. гласник 
РС”, бр. 101/15, 102/16, 119/17), Правилни-
ком о јединственим минималним условима 
за избор у звања наставника Универзитета 
уметности у Београду бр. 7/393 од 26.9.2019. 
године, Статутом Факултета, Правилником 
о минималним условима за избор у звања 
наставника на Факултету музичке уметности 
бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године, Пра-
вилником о минималним условима за избор 
у звања уметничких сарадника на Факултету 
музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. апри-
ла 2019. године и Правилник о организацији 
и систематизацији послова на Факултету 
01-779/18 и 01-1470/18. 

ОСТАЛО: Молбе са навођењем конкурса на 
који се кандидат пријављује, попуњен Обра-
зац 2, потврда да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из члана 134. став 5 Стату-
та Факултета и прилози којима се доказује 
испуњавање услова конкурса наведених 
у Обрасцу, као и наведеном мејл адресом 
подносе се Факултету музичке уметности у 

Београду у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Образац 2 може се преузе-
ти са сајта Факултета http: //fmu.bg.ac.rs/
obavestenja_i_konkursi.php Попуњен Образац 
2 на ћирилици доставља се само у електрон-
ској форми на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. 
Све додатне информације могу се добити у 
Општој служби Факултета на тел. 3620-760. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без потпи-
са, као и пријаве без потребне документације 
неће се узимати у разматрање.

ПУ „ВИЛИН ВРТ”
11090 Београд, Матије Гупца 44
тел. 060/3924-449, 065/5149-421

Васпитач предшколске деце

УСЛОВИ: IV, VI и VII степен стручне спреме, 
у наведеном занимању.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Професор руског језика
на одређено време,  

са 67% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мас-
тер академске студије или основне студије у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима које је уређивало високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), филолошки 
факултет, са знањем енглеског језика (ниво 
Б2, пожељан ниво Ц1). Биографију слати 
искључиво на меил адресу konkurs@boskovic.
edu.rs у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, а кандидати који уђу у ужи избор 
накнадно ће доставити осталу потребну 
документацију.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/8000-406

Наставник српског језика
са 88,89%, радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла наставника српског језика може бити 
примљен кандидат који испуњава услове из 
члана 24 Закона о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) и чланом 139 и члана 155 
став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/20, 6/2020 и 129/21) - да поседује 
одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140, 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/20, 129/216/2020) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 1/19 2/2020, 16/2020 
19/2020, 3/2021 и 4/2021): да поседује пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
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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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, са одштампаним пријавним 
формуларом; доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни однос без положеног одго-
варајућег испита); доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); уверење 
о неосуђиваности; фотокопију личне карте. 
Уверење о здравственом стању прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве тре-
ба послати на адресу: Школска број 7, Бео-
град - Рушањ са назнаком „За конкурс” или 
не имејл: osacamilosavljevic@mts.rs. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона 
011/8000-406. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320, 3636-321

Сарадник за избор у звање асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Медицинска физиологија
на одређено време  

од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VIII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област  

Хумана генетика
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Фармакологија, клиничка 
фармакологија и токсикологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област  
Медицина и друштво

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област  
Социјална медицина

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса (у складу са 
Правилником о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду) подносе се 
Писарници Медицинског факултета, у Ули-
ци др Суботића број 8, у року од 15 дана од 
објављивања конкурса.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/8000-406

Педагошки асистент
са 90% радног времена, на одређено 
време 12 месеци, до краја школске 
2022/2023. године (до 31.08.2023.)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има средње образовање; 
има да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицимада 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-

ке Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, са одштампаним пријавним 
формуларом; доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријаве треба послати на адресу: 
Школска број 7 Београд - Рушањ и на имејл: 
osacamilosavljevic@mts.rs. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе преко телефона 011/8000-406. 

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ 

РАДОСАВЉЕВИЋ”
19321 Подвршка, Маршала Тита 16

тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Наставник француског језика
са 44,44% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
и да има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/2020). Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има обавез-
но образовање из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се оства-
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рује образовно-васпитни рад. Доказ о знању 
српског језика - језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доставља 
се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о испуње-
ности услова из члана 139 става 1 тач. 1), 
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог чла-
на - да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Кандидат за ово радно место 
потребно је да има одговарајући степен и 
врсту образовања прописану чланом 3 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/2020), односно да имају 
стечен стручни назив (врсту образовања): 
професор, односно дипломирани филолог 
за француски језик и књижевност; профе-
сор француског језика и књижевности - мас-
тер филолог (студуијски програм или главни 
предмет, односно профил француски језик 
и књижевност); - мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил француски језик и 
књижевност). Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају: завршене академске студије 
на студијском програму из области предмета, 
односно на студијским групама / програмима: 
језик, књижевност, култура, модул францу-
ски језик и књижевност: француски језик и 
књижевност са другим романским језиком и 
културом. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Кандидат за рад-
но место наставник математике доставља: 
одштампан, попуњен и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, и потребну документацију као 
оверене фотокопије докумената школи. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице, потребно је да 
кандидат достави школи: пријаву са кратком 
биографијом и подацима о свом професио-
налном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме 
(како мастер тако и основних студија, однос-
но свих степена стеченог високог образо-
вања); уверење високошколске установе о 
положеним испитима из предмета геометрија 
или основи геометрије односно двопредмет-
не наставе математике и физике односно 
математике и информатике за лица која су 
стекла звање мастер, односно дипломирани 
мастер са завршеним основним академским 
студијама на студијским програмима или 
области математике или примењене матема-
тике; кандидат који има положене испите из 
психогије и педагогије доставља уверење о 
положеним испитима а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља 
обавештење министарства о положеном 
испиту за лиценцу; кандидати који су стекли 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина 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 достављају уверење-по-
тврду факултета о истом; уверење МУП-а да 

није осуђиван - не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са хологра-
мом; уколико диплома није издата на српс-
ком језику, потврду да зна српски језик, а за 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Пријава на конкурс мора да 
садржи тачан назив радног места за које се 
конкурише, као и актуелни број фиксног и 
мобилног телефеона и тачну адресу канди-
дата у циљу контактирања кандидата веза-
но за психолошку проверу и интервју у току 
трајања конкурса. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор 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. Решење о избору кандидата 
донеће Конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неће се разматрати прија-
ве које су неразумљиве, неблаговремене, 
непотпуне, са документацијом која садржи 
неоверене фотокопије докумената, докумен-
тација старија од наведеног рока у конкурсу, 
као и пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом. Пријавни формулар 
и пријаву са кратком биографијом са конкур-
сом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурсну 
комисију, за конкурс - наставник математи-
ке - 88, 89% радног времена”. Контакт особа 
секретар школе, тел. 019/806-003.

СРЕДЊА ШКОЛА
19320 Кладово, Младости 1

тел. 019/803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник историје
са 95% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21) и то да: 1) имају 
завршену основну школу; 2) имају психич-
ку, физичку и здравствену спсособност за 
рад; 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије. Кандидати попуњавају 
формулар који се налази на званичној интер-

нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, и уз одштампани и 
попуњени пријавни формулар достављају 
Школи (конкурсној комисији) следећу доку-
ментацију: сведочанство о завршеној основ-
ној школи; доказ о неосуђиваности - канди-
дати прибављају сами из полицијске управе 
према месту рођења; држављанство Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рође-
них; одштампане податке важеће личне кар-
те; доказ о здравственој способности за рад, 
кандидати прибављају и достављају школи, 
након избора, а пре закључења уговора о 
раду. Пријаву са документацијом кандидати 
треба да доставе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену 
адресу. Уколико кандидат подноси копије 
наведених докумената, исте морају бити ове-
рене. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спрово-
ди комисија именована од стране директора 
школе по поступку који је регулисан чланом 
154 ЗОСОВ („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21), а директор 
школе доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана пријема образложе-
не листе кандидата који испуњавају услове, 
од стране конкурсне комисије. По изврше-
ном избору, кандидати који су незадовољни 
решењем директора школе, могу у законском 
року да искористе своје право на правну 
заштиту. Ближа обавештења могу се добити 
и преко телефона школе: секретаријат шко-
ле: 019/803-335 и директор: 019/803-443.

ОШ „СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора

УСЛОВИ: На основу члана 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) 
кандидат мора да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
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; високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне сту-
дије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
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ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: потписана пријава са биогра-
фијом; попуњени пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и техн.раз-
воја; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; уверење о 
неосуђиваности. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени дока-
зи могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлеж-
ног органа неће се разматрати. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на адресе које су навели у својим пријавама. 
По пријему резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Конкурсна комисија ће са кандидатима са 
листе обавити разговор у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену обављања разговора бити обавештени 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама. Напомене: неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележ-
ника, у општинској управи или суду) неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са доказима 
о испушености услова слати на горе наведе-
ну адресу.

ЈАГОДИНА

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Браће Југовић 10

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства а 
најкасније до 14. маја 2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос, прописане одредба-
ма Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 
- други закон и 10/19), и одредбама Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Службени гласник 

РС” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 8/17) и 
то: да има одговарајуће образовања, у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнуће, 
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-
минаторско понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик - на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
зван ичној интернерт страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву, кандидати су дужни да 
доставе: оверену фотокопију или оверен 
препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
не старију од шест месеци, уверење надлеж-
ног суда о некажњавању, не старије од шест 
месеци; уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; уверење МУП-а о чињеници 
да кандидат није осуђиван за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о 
основама система образовања и васпитања, 
(члан 139 став 1 тачка 3), не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду (не старије од шест месеци). 

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос, прописане одредба-
ма Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 
- други закон и 10/19), и одредаба то: посе-
довање основног образовања, у складу са 
одредбом члана 49. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнуће, 
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-
минаторско понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик - на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 

званичној интернерт страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву, кандидати су дужни да 
доставе: оверену фотокопију или оверен 
препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
не старију од шест месеци, уверење надлеж-
ног суда о некажњавању, не старије од шест 
месеци; уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; Уверење МУП-а о чињеници 
да кандидат није осуђиван за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о 
основама система образовања и васпитања, 
(члан 139 став 1 тачка 3), не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду (не старије од шест месеци). 

ОСТАЛО: напомена: документа која се при-
лажу као доказ о испуњености услова не могу 
бити старија од шест месеци, а достављају 
се оригинали или оверене копије. Дока-
зи који се достављају у виду копије, морају 
бити оверени у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Службе-
ни гласник РС” бр. 93/14 и 22/15). Пријаве 
са комплетном документацијом (доказима о 
испуњавању услова), достављају се на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не молбе неће бити узете у разматрање. Бли-
же информације могу се добити код секрета-
ра, на телефон школе: 035/321-408.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139 и 140 тачка 
1 и 2 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21), и то: 
1) да је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије или на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и одговарајуће образовање у складу 
са чл. 3 став 1 тачка 1 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 
10/22) - лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
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као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик. Докази о испуњености 
ових услова саставни су део пријаве на кон-
курс. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратку радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење из казнене евиденције МУП-а надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности за 
наведена кривична дела (не старије од 6 
месеци); доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (овај 
доказ доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику); 
лекарско уверење - доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично 
у секретаријат школе, у затвореној коверти, 
на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, Раваничка 3. 
35250 Параћин, контакт телефон 035/563-
294, email: dj.jaksic.pn@gmail.com

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб.

тел. 035/8223-214

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

31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане Законом о раду 
као и посебне услове прописане чланови-
ма 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр 88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/19, 6/20 
и 129/21) Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање, IV степен стручне спре-
ме и уводну обуку према Правилнику о педа-
гошком асистенту и андрагошком асистенту 
(„Службени гласник РС”, бр. 87/19); да има 
психичку физичк у и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање члан 139 став 1 
тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања да је држављанин Репу-
блике Србије да зна језик на ком се оства-
рује образовно васпитни рад српски да зна 
ромски језик.

ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар 
преузет са сајта Министарства просвете, нау-
кеи технолошког развоја треба да достави 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању (за радно место педгошког асистента 
и серификат о завршеном уводном моде-
лу (обуци) за педагошког асистента- ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
познавању ромског језика доказ надлежне 
полицијске управе да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично део примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није ус кладу са законом утврђено дискими-
наторно понашање, не старије од 6 месеци, 
доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно васпитни рад у Школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на коме се остварује 
образовно васпитни рад у Школи, радну био-
графију осим за лица која први пут засни-
вају радни однос. Лекарско уверење да има 
психичку физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закјучења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у ориги-
налу или овереној фотокопији. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, у року од 
осам дана упућује се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем урадни 
однос у року од осам дана од дана пријем 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе, након чега сачињава 
образложну листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни односу року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор доноси решење о избо-
ру кандидат а по конкурсу у року од 8 дана 
од дана достављања образложене листе. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на горенаведену адресу са назнаком 
„За конкурс” или предати лично. У пријави 
обавезно назначити за које радно место се 

конкурише. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити код секретара Школе, путем 
телефона 035/8223-214. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се изимати у разма-
трање. Конкурс објавити у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови“.

КИКИНДА

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/362-048

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

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

школску 2022/2023. годину, односно до 
31.8.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају држављанство 
Републике Србије; да имају средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању; да 
имају положену обуку према Правилнику о 
педагошком и андрагошком асистенту („Сл. 
гласник РС“ бр. 87/19) или савладану обуку 
према Правилнику о програму обуке за педа-
гошке асистенте („Службени гласник РС“ 
бр. 11/10) или модуларном Програму обуке 
за педагошког асистента из 2016. Програм 
обуке за педагошког асистента за децу и уче-
нике ромске националности којима је потреб-
на додатна подршка у образовању садржи 6 
Модул. Модул 1 Опис посла педагошког асис-
тена и организација рада; Модул 2: Пружање 
подршке у области развоја деце; Модул 3: 
Пружање подршке породици и сарадња са 
локалном заједдницом; Модул 4: Програм 
обуке за педагошког асистента који ће ради-
ти у предшколским установама са децом 
ромске националности којим аје потребна 
додатна подршка. Лице које нема савлада-
не програме обуке за педагошког асистен-
та, дужно је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму у року од 6 месеци 
од заснивања радног односа. Лице које нема 
савладан програм обуке у складу са Правил-
ником о педагошком и андрагошком асис-
тенту („Сл. гласник РС“ 87/19) дужно је да 
достави доказ о савладаном одговарајућем 
програм обуке у року од 6 месеци од дана 
пријема у радни однос. Кандидати треба и: 
да поседују психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да знају српски језик; да знају ромски 
језик. Уз пријавни формулар (који је досту-
пан на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја) кандидати треба да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; уверење о програму 
обуке у складу са Правилником о педагош-
ком и андрагашком асистенту или у складу са 
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Правилником о програму обуке за педагош-
ког асистента („Сл. гласник РС“ бр. 11/10) и 
са модуларним Програмом обуке за педагош-
ке асистенте из 2016. године; извод из мати-
чне књиге рођених (кандидат није обавезан 
да достави); уверење о држављанству или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (кандидат није обавезан да достави); 
уверење о неосуђиваности; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
школа ће тражити од изабраног кандидата; 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, доказ о познавању 
српског језика. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Пријаве слати у затвореном 
омоту са назнаком „За конкурс педагошког 
асистента” на адресу: Основна школа „Васа 
Стајић”, 23305 Мокрин, Светог Саве 101. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона 0230/362-048.

Андрагошки асистент
на одређено време,  

за школску 2022/2023. годину

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају држављанство 
Републике Србије; да имају средње образо-
вање; да имају положен програм обуке за 
андрагошког асистента у складу са Правил-
ником о педагошком и андрашком асистенту 
(„Сл. гласник РС“ 87/19) или савладану обуку 
„Интегрални програма обука за остваривање 
основног образовања одраслих по моделу 
функционалног основног образовања одра-
слих према Правилнику о условима у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава 
и степена и врсте образовања настваника 
и андрагошких асистената за оставривање 
наставног плана и програма основног обра-
зовања одраслих („Сл. гласник РС“ бр. 13/13 
и 18/13). Лице које нема савладане програ-
ме обуке за андрагошког асистента, дуж-
но је да достави доказ о савладаном одго-
варајућем програму у року од 6 месеци од 
заснивања радног односа. Кандидати треба 
и: да поседују психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђиваи правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да знају српски језик. Уз 
пријавни формулар на конкурс кандида-
ти треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уве-
рење о савладаним програмима обуке андра-
гошког асистента у оригиналу или оверену 
копију- извод матичне књиге рођених (кан-
дидат није обавезан да достави); уверење о 
држављанству или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (кандидат није обаве-
зан да достави); уверење о неосуђиваности; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима школа ће тражити од изабраног 

кандидата; уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, доказ о 
познавању српског језика. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Пријаве слати у 
затвореном омоту са назнаком „За конкурс 
- андрагошки асистент” на адресу: Основна 
школа „Васа Стајић”, 23305 Мокрин, Светог 
Саве 101. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити на број телефона 0230/362-048.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР НАЗОР“

38207 Јањево

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

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

31.08.2023. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, знање ромског 
језика и савладан програм обуке у складу 
са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 
87/2019); 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 ком 
се изводи образовно-васпитни рад; позна-
вање ромског језика; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одизимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђеног у складу са Законом. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству - овере-
на копија не старија од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом - оверена 
копија; оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања; 
биографију. Доказ да кандидат има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријавни формулар са 
биографијом и конкурсом траженим докази-
ма о испуњености услова доставити лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Вла-
димир Назор“, 38207 Јањево, са назнаком 
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити код секретара школе и преко 
телефона 066/9010-862.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну 
област Превентивна и дечја 

стоматологија

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Стоматолошка протетика

Ванредни професор за ужу научну 
област Хирургија

а) У звање редовног професора може бити 
бирано лице које испуњава следеће мини-
малне услове: обавезни услови: 1. испуњени 
услови за избор у звање ванредног профе-
сора; 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 про-
фесора, у часописима категорије М21, М22 
или М23; 4. цитираност од 10 хетероцита; 
5. једно пленарно предавање на међуна-
родном или домаћем научном скупу или два 
саопштења на међународним или домаћим 
научним скуповима; 6. књига из релевантне 
области, одобрен уџбеник од стране настав-
но научног већа факултета, поглавље у 
одабраном уџбенику или превод одабра-
ног иностраног уџбеника, за ужу научну 
област за коју се бира, објављеног у перио-
ду од избора у наставничко звање; 7. резул-
тат у развоју научнонаставног подмлатка 
на факултету; 8. учешће у комисијама за 
одбрану три завршна рада на специјалис-
тичким, односно мастер академским сту-
дијама; 9. наставник који се бира у звање 
редовног професора мора испуњавати и 
услове да буде ментор за вођење доктор-
ске дисертације у складу са стандардом 9 
(наставно особље) Правилника о измена-
ма и допунама Правилника о стандардима 
и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма. Изборни 
услови: кандидат за избор у звање мора да 
испуни најмање два изборна елемента пред-
виђена члановима 5, 6 и 7, који морају да 
буду наведени и образложени у реферату 
комисије за писање извештаја о пријавље-
ним кандидатима за избор у звање настав-
ника. Наставницима на клиничким предме-
тима неопходна одговарајућа здравствена 
специјализација.

б) У звање ванредног професора може бити 
бирано лице које испуњава следеће усло-
ве: обавезни услови: 1. испуњени услови за 
избор у звање доцента; 2. позитивна оце-
на педагошког рада у студентским анкета-
ма током целокупног претходног изборног 
периода; 3. обавезно педагошко искуство 
на универзитету у трајању од најмање три 
године; 4. објављена два рада из научне 
области за коју се бира, у периоду од избо-
ра у звање доцента у часописима категорије 
М21, М22 или М23; 5. оригинално 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 
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у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента 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. 

ОСТАЛО: Посебни услови, оцена испуње-
ности услова и поступак избора наставника 
и сарадника регулисани су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о ближим 
условима за избор наставника Универзитета 
у Приштини - Косовска Митровица, Правил-
ника о условима начину и поступку избора у 
звање сарадника Приштина-Косовска Митро-
вица и Статутом Медицинског факултета у 
Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни доставити 
доказе о испуњености услова предвиђених 
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.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
ИЗ ПРИШТИНЕ 

Лапље Село

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане 
чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, за наставника те врсте школе и 
подручја рада (средње стручне школе и 
подручја рада: економија, право и админи-
страција), за педагога и психолога, и то: да 
има одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степене из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука, с тим да лице 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има дозво-
лу (лиценцу) за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (канди-
дат који нема положен испит за директора 
може бити изабран, али ће бити обавезан да 
испит за директора школе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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; који 
зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; доказ о 
знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); оверен препис / фотоко-
пију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу или оба-
вештења о положеном испиту за лиценцу 
за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; оверен препис / фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава ће се сматрати потпуном 
уколико кандидат нема положен испит за 
директора установе, али је изабрани кан-
дидат дужан да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); уве-
рење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; потврду 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученици-
ма; уверење надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак; уверење надлежног 
суда да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (достављају 
само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (уколико кандидат поседу-
је); преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (портфолио). Сви наведени 
докази саставни су део пријаве на конкурс, 
морају бити оверени од стране надлеж-
ног органа и не могу бити старији од шест 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом кандидати могу 
доставити лично или поштом на адресу: 
Економско-трговинска школа из Приштине 
у Лапљем Селу, 38204 Лапље Село, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе непосредно, или на број телефона: 
038/81-627.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за научну област 
Математика, ужа научна област 

Математичка анализа са применама
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на годину дана

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани 
математичар са укупном просечном оценом 
најмање осам на студијама првог степена и 
уписане мастер академске или специјалис-
тичке студије. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посеб-
не услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс; одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну 
област Хемија, ужа научна област 

Аналитичка хемија
у Институту за хемију Факултета, на 

одређено време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Статутом Факултета, Правилником о 
условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим акти-
ма. Уз пријаву неопходно је доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радо-
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ва за који поседују потврду да су прихваћени 
за објављивање до момента пријаве на кон-
курс; одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Сходно упутству за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу кандидат је обавезан да, све документе 
којима се доказују његови биографски пода-
ци, као и обавезни и изборни елементи за 
избор у звање наставника предвиђени за 
одговарајуће научно поље, достави у елек-
тронском облику, на тај начин што ће реле-
вантна документа скенирати, у ПДФ форма-
ту, похранити у засебне фолдере и снимити 
(нарезати) на компакт диск, који се доставља 
уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави, за научну 
област Правне науке, ужу 

Међународноприватноправну  
научну област

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких студија из науче области 
за коју се бира, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, на период од једне године, са усло-
вима из члана 83 Закона о високом обра-
зовању и члана 117 и 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова као и 
доказе из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању, слати на горе наведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8

тел. 034/335-178

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за 
наставника средње школе, за педагога и пси-
холога; дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; које има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; које има држављан-
ство Републике Србије; које зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; које има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора а ако изабрани 
директор нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: кандидати достављају: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, заједно са 
потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту односно дозволи 
за рад за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; потврду о раду у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима за избор директора; уверења основног 
суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за наведе-
на кривична дела; уверење привредног суда 
да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности - не ста-
рије од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месе-
ци; доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора, а ако изабрани 
директор нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
- не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених; биографију са кратким пре-
гледом радног искуства, а кандидат може да 
достави и предлог програма рада директора 
школе, као и друге прилоге којима доказује 
своје успехе у наставно-педагошком раду, 
организационе и менаџерске способности. 
Уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, или изјаву 
о разлозима недостављања доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања. Уз претходно наве-
дену документацију кандидати достављају и: 
доказ о резултату стручно педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) уколико је кандидат поседу-
је. Рок за подношење пријава на конкурс за 
избор директора школе јесте 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
се подносе у затвореним ковертама са наз-
наком „Конкурс за директора”, препоруче-
ном поштом на горе наведену адресу или се 
непосредно предају секретару школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 

секретара школе сваког радног дана у време-
ну од 9 до 13 часова и/или преко телефона 
034/335-178. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Шко-
ла нема обавезу враћања а документације 
пријављеном кандидату.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за 

научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Патолошка 

физиологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Физикална медицина 

и рехабилитација
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Психијатрија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Судска медицина
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Научни сарадник за научну област 
Медицинске науке, за ужу научну 

област Оториноларингологија
на одређено време 5 година
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УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, докторат из научне области за коју 
се бира, бави се научноистраживачким радом 
и има објављене рецензиране научне радо-
ве. Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдама надлежних органа. Усло-
ви утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018- др. закон, 67/2019 
и 6/2020 - др. Закон, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о кри-
теријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. На конкурс приложити: пријаву на 
конкурс; биографију; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; ове-
рене фотокопије диплома или уверења који-
ма се потврђује ниво образовања; потврду 
надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи; списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, 
а за кандидате који су у радном односу на 
Факултету медицинских наука у Крагујевцу 
и потврду Комисије за квалитет о педагош-
ком раду. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање наставника 
на Универзитету у Крагујевцу које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (https://www.
kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна докумен-
та која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената прописаних одредбама Правилни-
ка о критеријумима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу достави и у 
електронској форми (на компакт диску - ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Анатомија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен назив 
доктора медицинских наука, способност за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Медицинска генетика

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Медицинска генетика

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.; завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Фармацеутска хемија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен ста-
тус студента докторских студија, сваки од 
претходних степена студија завршен са про-
сечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Фармацеутска технологија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен ста-
тус студента докторских студија, сваки од 
претходних степена студија завршен са про-
сечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Психијатрија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад; завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација.

Истраживач сарадник за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Анатомија
на одређено време на 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, пријављена 

тема докторске дисертације, сваки претходни 
степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистра-
живачким радом, најмање један објављен 
рецензиран научни рад.

Истраживач сарадник за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Инфективне болести
на одређено време на 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, пријављена 
тема докторске дисертације, сваки претходни 
степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистра-
живачким радом, најмање један објављен 
рецензиран научни рад.

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна 
оцена претходног нивоа студија најмање 
осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Хирургија
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна 
оцена претходног нивоа студија најмање 
осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Хирургија
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна 
оцена претходног нивоа студија најмање 
осам (8).

Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдама надлежних органа да 
нису осуђивани за кривична дела прописана 
наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018- др. закон, 67/2019 и 6/2020-др 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021-др. закон), Закона о нау-
ци и истраживањима („Сл. гласник РС” бр. 
49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. На кон-
курс приложити: 1. пријаву на конкурс; 2. 
биографију; 3. уверење о држављанству; 4. 
извод из матичне књиге рођених; 5. овере-
не фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; 6. потврду 
надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
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издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи; 7. потврду да је студент доктор-
ских студија (за асистента и за сараднике у 
настави) 8. списак стручних и научних пуб-
ликација и по један примерак тих публика-
ција у складу са упутством које се налази на 
страници Факултета http: //www.medf.kg.ac.
rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези 
да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жичка 197

тел. 036/5817-317

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 113/2017, 95/2018), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене члановима: 
139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог 
члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/2021). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чл. 2 тачка 9 подтачка 3) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 16/2020, 3/2021). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог 
Закона. Кандидат који нема образовање 
из члана 142 ст. 1 овог закона, обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов полагања испита за лиценцу. Канди-
дат треба да има држављанство Републике 
Србије (уверење о држављанству у оригина-
лу или овереној копији); психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да кандидат има образовање из 
психолошких педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 (за кандидате који посе-
дују наведени доказ). Кандидат који није 
положио испит из психолошких педагошких 
и методичких дисциплина обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија). 
Доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе. Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлу-
ке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ 
„Живан Маричић”, 36221 Жича, Жичка 197. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. За додатне инфор-
мације обратити се секретаријату школе на 
телефон 036 /5817-317.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ” 
36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8

тел. 036/5430-055
е-mail: milunskola@yahoo.com

Библиотекар
за 33% радног времена,  

на одређено време, до повратка 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) треба да 

испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4) и 5) чл. 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. Закон, 10/19) и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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, 
5/22, 6/22 и 10/22). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених, (са холо-
грамом или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; лекарско уверење, да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду; 
оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и 
друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); извод 
из казнене евиденције да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Након утврђене испуњености услова 
кандидата за пријем у радни однос, кандида-
ти, који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По доставље-
ном извештају са кандидатима ће се обави-
ти разговор. Пријаве достављати на адресу 
ОШ „Милун Ивановић”, 36342 Ушће, Капе-
тана Срђана Кошанина 8, или лично. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 036/5430-055.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Педагог
са 70% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 и 140 Закона и чл. 5 став 
1 тачка 1) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 4 /22 даље: Правилник) 
односно да има одговарајуће високо образо-
вање стечено- на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то 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; - основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да није осуђиван у 
смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик, као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидат попуњава 
пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
уз њега доставља: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или 
уверење о стеченом високом образовању, 
уколико диплома није издата; 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, као и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, у 
складу са законом; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија) не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да канди-
дат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (само канди-
дат који образовање није стекао на српском 
језику). Кандидат доставља потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика - у оригиналу 
или оверену фотокопију; биографију, са 
контакт телефоном и адресом електронске 
поште. Доказ о здравственој способности из 
тачке 5) доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријавни формулар, са пратећом документа-
цијом, доставити лично или на адресу Умет-
ничка школа у Краљеву, Улица цара Лазара 
38, 36000 Краљево, са назнаком „Пријава на 
конкурс за педагога”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и на телефон 036/326-700.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37000 Крушевац, Блаже Думовић 66

тел. 037/3421-521

Стручни сарадник - школски педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови у погледу врсте и степена 
образовања: одговарајуће високо образо-
вање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 2/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22) и чла-
ну 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - други закони, 10/19, 6/20 и 
129/21): професор педагогије, дипломира-
ни педагог - општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педа-
гог - психолог, дипломирани педагог, мас-
тер педагог, дипломирани педагог - мастер. 
Остали услови: да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказије 
се потврдом одговарарајуће установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. 

ОСТАЛО: Документација коју кандидати 
треба да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http: /www.mpn.
gov.rs); оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о завршеном одгова-
рајућем образовању; уверење о држављан-
ству, оригинал или оверена фотокопија; 
уверење Министарства унутрашњих послова 
- надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван, оригинал или оверена фото-
копија; потврда одговарајуће установе да је 
кандидат положио испит из српског језика 
(достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности канди-
дат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена: уз пријаву 
на конкурс обавезно доставити адресу и 
контакт телефон. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве достављати на 

адресу ОШ „Јован Јовановић Змај” Круше-
вац, Блаже Думоваћи 66, Мудраковац, 37000 
Крушевац, лично или поштом. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на теле-
фон 037/3421-521.

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ”
37258 Доњи Крчин 

Крагујевачки друм бб.
тел. 037/3795-180

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Чланом 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), прописано је да директор 
установе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 
и 2 овог закона; чланом 35 Статута школе 
је прописано да дужност директора школе 
може да обавља лице које испуњава услове 
из члана 139 и поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, за педагога или 
психолога, стечено на: 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 групу пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, под 
условом да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за 
одговорајући предмет, односно гпyпy пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Поред одговарајућег 
образовања за наставника основне школе, 
за педагога и психолога (члан 122 став 5 
Закона) кандидат треба и: да има дозволу 
за рад (положен стручни испит - лиценцу) 
наставника или стручног сарадника; обуку 
и положен испит за директора установе; да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима: да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиње у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из рпyпе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
цаобпаћаја 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 (члан 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву доставља: 
одштампан, попуњен и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; диплому о завршеном одгова-
рајућем високом образовању (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење или одго-
варајући документ о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу - дозво-
ли за рад наставника и стручног сарадника 
(оригинал или оверена фотокопија); ори-
гинал или оверена фотокопија документа о 
положеном испиту за директора ако је кан-
дидат поседује, уколико пријава не садржи 
наведени документ иста се неће сматрати 
непотпуном, кандидат може бити изабран 
а изабрани кандидат бихе у обавези да у 
законском року положи испит за директора 
(члан 122 став 9 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања); уверење о 
здравственом стању (лекарско уверење) са 
утврђеним психичким, физичким и здрав-
ственим способмостима за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци); уве-
рење (извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиње у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из рпyпе кривичних дела 
против полне слободе, против правног цао-
бпаћаја 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; уверење основног 
суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 30 дана); уверење 
о држављанству Републике Србије, (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених- 
нови образац (оригинал или оверена фото-
копија); фотокопију личне карте или очита-
на биометријска лична карта; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (важи за кандидате 
који су одговарајуће образовање стекли на 
другом језику); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања, доказ 
о најмање осам година рада након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал); ове-
рену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника); уколико 
се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (оверену фотокопију извештаја 
о спољашњем вредновању школе); био-
графију са кратким прегледом кретања у 
служби, доказ о својим стручним и органи-
зационим способностима, бројем телефона, 
адресом и меилом. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 

разматрање. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом о испуњености услова 
слати на адресу: Основна школа „Херој Мир-
ко Томић”, 37258 Доњи Крчин, Крагујевачки 
друм бб., или предати непосредно у школу 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за директора школе” у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Подаци који се 
прикупљају од кандидта биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/2018). Информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе на 
број телефона 037/3795-180 или путем зва-
ничног меила школе: skolakrcin@gmail.com. 
Конкурс се објављује код Националне служ-
бе за запошљавање. О резултатима конкур-
са кандидати ће бити обавештени од стране 
школе након пријема решења о именовању 
директора школе од стране Министра науке, 
просвете и технолошког развоја. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено 

време до 31. августа 2023. године, 
за рад у издвојеном одељењу у 

Доброљупцима

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања, које је предвиђено Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 
извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; 
доказ о држављанству оригинал или овере-
ну фотокопију (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања оригинал или оверену фотокопију 
(уверење из суда да лице није правоснаж-
ном пресудом осуђено за наведена кривич-
на дела и уверење из МУП-а да против лица 
није покренут кривични поступак - за оба 

уверења важи да нису старија од 6 месеци). 
Потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом кандидати 
достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа „Иво Лола Рибар” Алексан-
дровац, 37230 Александровац, Крушевач-
ка број 16. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 037/3552-353.

Наставника информатике и 
рачунарства

са 35% радног времена, на одређено 
време до 31. августа 2023. године, за 

рад у издвојеним одељењима у Злегињу 
и Лаћиследу

Наставник историје
са 15% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са радног 
места помоћника директора школе, за 

рад у у матичној школи

Наставник математике
са 22% радног времена, на одређено 
време до 31. августа 2023. године, за 

рад у матичној школи

Наставник математике
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са радног 
места помоћника директора школе, за 

рад у матичној школи

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета године, за рад у 
матичној школи

Наставник српског језика
са 22% радног времена, на одређено 
време до 31. августа 2023. године, за 

рад у матичној школи

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 40% радног времена, на одређено 
време до 31. августа 2023. године, за 

рад у издвојеном одељењу у Лаћиследу

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено 
време до 31. августа 2023. године, за 
рад у издвојеном одељењу у Злегињу

Наставник француског језика
са 55% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са радног 
места помоћника директора школе, 

за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу школе у Доброљупцима

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Домар / мајстор одржавања
на одређено време,  

до 31. августа 2023. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања, прописано Правилником о организа-
цији и систематизацији послова, завршено 
средње образовање и радно искуство на тим 
пословима; поседовање психичке, физичке 
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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; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 

Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; доказ о 
држављанству оригинал или оверена фото-
копија (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци); оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
оригинал или оверена фотокопија (уверење 
из суда да лице није правоснажном пре-
судом осуђено за наведена кривична дела 
и уверење из МУП-а да против лица није 
покренут кривични поступак - за оба уве-
рења важи да нису старија од 6 месеци). 
Потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом кандидати 
достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа „Иво Лола Рибар” Алексан-
дровац, 37230 Александровац, Крушевач-
ка број 16. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 037/3552-353.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Сервирка
на одређено време  

до 31 августа 2023. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања, прописано Правилником о организа-
цији и систематизацији послова, завршено 
средње образовање и радно искуство на тим 
пословима; 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; 

неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству оригинал или ове-
рена фотокопија (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
оригинал или оверена фотокопија (уверење 
из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уве-
рење из МУП-а да против лица није покренут 
кривични поступак - за оба уверења важи да 
нсу старија од 6 месеци). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, 
а документацију овог конкурса, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве треба послати на горе 
наведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара Школе и 
преко телефона 037/3552-353.

Наставник физике
са 70% радног времена,  

за рад у издвојеним одељењима  
у Злегињу и Лаћиследу

УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да има одго-
варајуће високо образовање предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у осној-
ној школи, стечено: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (Уве-
рење из Суда да лице није правоснажном 
пресудом оисуђено и Уверење из МУП-а да 
против лица није покренут кривични посту-

пак); 4) да има држављанство Републике 
Србије (Уверење о држављанству и Извод 
из матичне књиге рођених); 5) да зна српски 
језик - образовноваспитни рад се остварује 
на српском језику (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) саставни су део пријаве на кон-
курс и подносе се у виду оверених фотоко-
пија које несмеју бити старије од 6 месеци, 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи најкасније у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност законских услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава, а затим се кандидати у року од осам 
дана упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандар-дизованих поступака. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од дана када 
му конкурсна комисија, после обављеног раз-
говора са кандидатима, достави образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
по конкурсу. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на горе наве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на теле-
фон 037/3552-353.

ЛЕСКОВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Гложане
16214 Стајковце

Оглас објављен 28.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови“ (број 1007), поништава се 
у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА“

Гложане
16214 Стајковце

Педагог школе
на одређено време

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
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 родоскрнуће, 
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; 4. држављанство 
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Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњавању услова које 
је кандидат дужан да приложи уз пријаву: 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; потписана пријава са биографијом 
кандидата; оверена фотокопија / оригинал 
дипломе; оверена фотокопија / оригинал 
извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија / оригинал уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); уверење о сте-
ченом образовању из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина стечено на 
високо школској установи у току студирања 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; ове-
рена фотокопија/оригинал уверења о неос-
уђености за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеци, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или радоскврнуће, за кривична 
дела примања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ о познавању српског језика под-
носи кандидат који образовање није стекао 
на српском језику.

Наставник физичког васпитања
на одређено време

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајањи од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство републике Србије; 5. знање српског 
језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњавању 
услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; потписана пријава са био-
графијом кандидата; оверена фотокопија 
/ оригинал дипломе; оверена фотокопија / 
оригинал извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија / оригинал уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење о стеченом образовању из падагош-
ких, психолошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ваиз психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-

ва; оверена фотокопија / оригинал уверења 
о неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
најмање од 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 примања или давања 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; доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу Милена Стан-
ковић, телефон 01/3869-982. Пријаве се 
подносе на адресу: Основна школа „Свети 
Сава“, Гложане, 16214 Стајковце. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи коми-
сија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци).

ОСНОВНА ШКОЛА
„8. ОКТОБАР”

Власотинце, Марка Орешковића 2

1. Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог до његовог повратка са 
радног места помоћника директора 

школе, односно до 31.08.2023. године

2. Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време ради замене запосленог до истека 
мандата директора школе

3. Наставник математике
на одређено време, ради замене 

запосленог до истека мандата  
директора школе

4. Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене са трудничког боловања и 
породиљског одсуства

5. Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

са трудничког боловања и породиљског 
одсуства

6. Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене запосленог  
до истека мандата диреткора  

предшколске установе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 и 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021 
даље Закон) као и Правилником о степену 

и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) и то: да 
има одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да кандидат 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 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије и зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, 
са кратком биографијом, приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (не старију од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старији од шест месе-
ци). Доказ: уверење надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности, доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ дос-
тавља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). У складу са чланом 154 и 155 кандида-
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ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа, неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс доставити поштом 
на адресу школе, или лично у просторијама 
школе, канцеларија секретара школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама НСЗ „Послови”, са назна-
ком „За конкурс”. Информације у вези кон-
курса можете добити на тел. 016/875-450 од 
секретара школе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

тел. 016/243-244

Оглас објављен 19.10.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови”, исправља се за радно 
место стручни сарадник - педагог, на одређе-
но време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у матичној школи у 
Лесковцу, у делу образовања: брише се 
одговарајуће образовање-одређено чла-
ном 8. став 1. Правилника о педагошком и 
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 
87/2019). Допуњује се у делу обарзовања: 
треба да стоји одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно 
високо образовање. Све остало, остаје исто 
у делу образовања. У делу конкурсне доку-
ментације: Брише се (сведочанство), а остаје 
диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању; брише се доказ о савладаном програму 
обуке за педагошког асистента. У делу кон-
курсна комисија: Остаје да комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из чл. 139 Закона у року од 8 
дана од дана истека за пријем пријава: Бри-
ше се у делу и члана 8. став 1. Правилни-
ка о педагошком и андрагошком асистенту. 
Остали услови остају исти. Напомена: кон-
курс важи 8 дана од дана исправке и допуне 
у листу „Послови”.

ОШ „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ” 
16000 Лесковац, Дубочица 72

тел. 016/222-725

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чла-
ном 139, Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 2072018 др. закон и 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). Кандидати уз пријаву треба да 
доставе: оригина или оверену копију сведо-
чанства о завршеном основном образовању; 
уверење да кандидат није осуђиван 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 слостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-

ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и 
за која није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; извод из мати-
чне књиге рођених (оригина или оверена 
копија); уверење о држављанству (оригина 
или оверена фотокопија); оригинал уверење 
из казнене евиденције МУП-а о неосуђива-
ности - не старије од шест месеци. Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе препоручено поштом или лич-
но у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована одлуком 
директора школе. Решење о избору канди-
дата по објављеном конкурсу у публикацији 
„Послови”, донеће се у складу са чланом 154 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Сва додатна обавештења могу се 
добити путем телефона: 016/222-725 од 8 до 
14 сати.

ОШ „СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ”
16204 Мирошевце
тел. 016/3487-242

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од 4 разреда, 

у издвојеном одељењу у Игришту,  
на одређено време до 12.10.2026.,  

до повратка запосленог након истека 
мандата директор школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1. има одговарајуће обра-
зовање; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способноност за рад са децом и уче-
ницима; 3. није осуђивано правоснажном 
пресудо за кривична дела за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању нај-
мање три месеца, ако и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лца, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања или давања мита,; за кривична 
дела из групе кривичнх дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, иза које није, у 
складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно- васпитни рад. 
Послове наставника разредне наставе може 
да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање, под одговарајућим образовањем 
сматра се: 1. високо образовање стечено 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 
групу предмета; - студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-

плине, мултидисциплине, трансписциплине 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; 2. високо обра-
зовање стечено на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовање (старо образовање); 3. 
послове наставника разредне наставе може 
да обавља лице које има дозволу зарад (у 
даљем тексту: лиценцу). Докази о испуња-
вању услова: пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потписана биографија 
кандидата (ЦВ кандидата), оригинал / ове-
рена копија дипломе, оригинал / оверена 
копија уверења о држављанству, оригинал 
/ оверена копија уверења о неосуђиваности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном 
конкуру: Јелена Николић - Цветковић сектре-
тар школе, контакт телефон: 016/ 3487-242. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

16230 Лебане, 19. август 3
тел./факс: 016/846-292

Библитекар школе
са 50% радног времена, на одређено 

време, до повратка запосленог

Наставник информатике и 
рачунарства

са 70 % радног времена на одређено 
време а најдуже до повратка запосленог

Наставник технике и технологије
са 30% радног врмена на одређено 

време, до повратка запосленог

Педагошки асистент
на одређено време, а најдуже до 

31.8.2022. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/2018, 10/19, 6/20, 129/21), кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање 
стечено на студијама другог степена академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области из одговарајучег предмета, односно 
групе предмета, образовање на осно; одго-
варајући степен стручне спреме, одређе-
ног занимања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17 
и 3/17). Кандидат треба да има: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима да није осуђиван прав-
носнажном пресудомза за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
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правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да је држављанин Републике Србије. Канди-
дат попуњава пријавни формулар скинут са 
званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и уз одштам-
пан, попуњен и потписан формулар који је 
обавезан доставља и своју пријаву по кон-
курсу. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци или оверену фотоко-
пију; извод из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену фотокопију; уверење из 
основног суда и уверење из МУП-а. Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима доказује се 
уверењем надлежног дома здравља - службе 
медицине рада пре закључивања уговора о 
раду-доставља га изабрани кандидат. Пред-
виђена психолошка процена способности 
кандидата за рад са ученицима обавља се у 
складу са законом. Неблаговремене, неуред-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Пријаве 
са потребном документацијом слати препо-
ручено поштом на горе наведену адресу или 
предати лично у секретаријату школе, са 
назнаком „За конкурс - конкурсној комисији 
школе”, радним данима од 8 до 13 часова, 
телефон 016/846-292. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир.

НИШ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Оглас објављен 12.10.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (на страни 57), исправља 
се у делу који се односи на документацију 
коју кандидати подносе за радно место 2), 
и треба да стоји: за звање и радно место 
Сарадник у звање сарадник у настави за 
научну област Хемија на Департману за 
хемију, кандидати подносе: пријаву, биогра-
фију, оверену копију дипломе или уверења 
о завршеним ОАС Хемија и уверење о поло-
женим испитима, доказ да је студент мастер 
академских студија из области Хемије, списак 
радова као и саме радове уколико их канди-
дат има. Део који се односи на документа-
цију коју кандидати подносе за радно место 
3), остаје да важи. Преостали део конкурса 
остаје непромењен.

ОШ „ВИТКО И СВЕТА”
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно 
до повратка запослене са функције 

директора школе

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања 
послова наставника биологије, може бити 
примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и 

то: да има одговорајуће образовање - пре-
ма Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадник у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да има држављанство 
РС; да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминатнорно понашање; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Уз пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност 
прописаних услова, и то: кратку биографију 
(ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (не старије од шест 
месеци) оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о неосуђиваности (не старије од 
шест месеци) оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (доказ подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); 
доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику.

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања 
послова наставника математике, може бити 
примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговорајуће образовање - према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадник у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021); да има држављанство РС; да има 
психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 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 кривична дела из гру-
пе 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 дискриминатнорно пона-
шање; да зна српски језик на коме се ост-

варује образовно васпитни рад. Уз пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати су дужни да приложе 
одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: крат-
ку биографију (ЦВ); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци) оригинал или ове-
рену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци) оригинал или 
оверену фотокопију; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (доказ подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика под-
носе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. ОСТАЛО: Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. 
Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа „Витко и Света” Гаџин Хан (за кон-
курсну комисију), Милоша Обилића бб, 
18240 Гаџин Хан. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је секретар школе, 
телефон: 018/851-361.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац

Андрагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и 
савладан програм за остваривање ООО за 
андрагошког асистента. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис/фотокопију; доказ о 
познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима) - доставља се пре 
закључења Уговора о раду.
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Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Формулар је доступан у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис/фотокопију; доказ о 
познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима) - доставља се пре 
закључења Уговора о раду. 

ОСТАЛО: уверења, не старија од 6 месеци. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу ОШ „Вук Караџић”, 18210 Жит-
ковац. Контакт телефон: 018/887-055.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Самостални стручнотехнички 
сарадник

за рад у лабораторијама или центрима, 
на одређено време до две године, на 

Департману за хемију

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, односно специја-
листичке академске студије) 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, у оквиру научне 
области Хемија, 1 година радног искуства у 
струци. Опис послова: припрема нацрте и 
предлоге годишњих планова рада, развоја 
и коришћења материјалних ресурса, нацрте 
техничких спецификација за набавке; даје 
упутства и пружа стручну помоћ запослени-
ма са истом надлежности у нижем звању или 
запосленима и странкама са којима сарађује; 
комуницира са странкама и запосленима и 
решава питања из своје надлежности или 
усмерава на надлежност; учествује у орга-
низацији и извођењу вежби са студентима; 
обавља консултације са предметним настав-
ником и сарадником; ради на припремању 

и развоју одговарајућих вежби; припрема 
лабораторије за извођење вежби; издаје 
анализе; ради са мерним инструментима у 
лабораторији и врши њихову калибрацију; 
ради са лабораторијским апаратима; ради 
на одржавању и калибрацији аналитич-
ке и техничке ваге; припрема растворе за 
извођење одговарајућих вежби; врши стан-
дардизацију раствора; задужује и раздужује 
студенте лабораторијским прибором; снабде-
ва лабораторије лабораторијским прибором 
и хемикалијама; проверава лабораторијске 
инсталације (плин, вода, инсталација свет-
ла); подноси извештај о расходованом ста-
клу; подноси извештај о расходованим хеми-
калијама; даје испомоћ магационеру код 
добијања стакла и хемикалија.

Стручни сарадник за јавне набавке
на одређено време до две године, у 

Служби за материјално-финансијско 
пословање Секретаријата факултета

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама у трајању од три године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; знање 
рада на рачунару; радно искуство у струци 
од годину дана. Опис послова: прикупља и 
обрађује податке о потребама за добрима, 
услугама и радовима у циљу спровођења 
јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује; прима понуде и исте доставља 
комисији за избор најповољнијег понуђача; 
води дневник јавних набавки и набавки на 
које се закон не примењује; прикупља подат-
ке за израду стручних анализа и извештаја 
из области јавних набавки и набавки на које 
се закон не примењује; прикупља податке 
и припрема делове годишњих планова јав-
них набавки и набавки на које се закон не 
односи; припрема документацију у поступци-
ма јавних набавки; припрема и обрађује све 
податке за набавку потрошног канцеларијс-
ког материјала и ситног инвентара; учест-
вује у поступцима јавних набавки као члан 
комисије; контролише формалну исправност 
документације у поступцима јавних набавки; 
води евиденције о закупљеним уговорима у 
поступку јавних набавки и набавки на које 
се закон не примењује и прати реализацију 
јавних набавки.

Архивар
на одређено време до две године, у 
Служби за опште и правне послове 

Секретаријата факултета

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно 
искуство од 6 месеци. Опис послова: еви-
дентира, означава, класификује, датира и 
архивира архивску грађу и документарни 
материјал; предаје архивску грађу надлеж-
ном архиву под условима и у роковима пред-
виђеним законом; осигурава трајно чување 
архивске грађе у електронском облику, њено 
одржавање, пребацивање на прописане 
носаче у прописаним форматима до пре-
даје архивске грађе у електронском облику 
надлежном јавном архиву; води архивску 
књигу по прописаном обрасцу; доставља 
надлежном архиву препис архивске књиге 
најкасније до 30. априла текуће године, за 
документарни материјал настао у претход-
ној години; прибавља мишљење надлежног 
архива пре предузимања мере које се односе 

на архивску грађу и документарни материјал 
(статусне промене, физичко пресељење, 
адаптација простора, стечај, ликвидација, 
дигитализација и др.); одабира архивску 
грађу и издваја ради уништења безвредан 
документарни материјал којем је истекао рок 
чувања, годину дана од дана истека утврђе-
ног рока; омогући овлашћеном лицу надлеж-
ног јавног архива стручни надзор над еви-
дентирањем, класификовањем, одабирањем, 
архивирањем, чувањем, стручним одржа-
вањем и заштитом архивске грађе; поступа у 
складу са мерама и роковима које надлежни 
архив наложи решењем а на основу прет-
ходног сачињеног записника о утврђеном 
стању заштите архивске грађе и документар-
ног материјала; обавештава надлежни јавни 
архив о свим променама које су од значаја за 
архивску грађу најкасније у року од 30 дана 
од дана њиховог настанка.

ОСТАЛО: сходно члану 17 Правилника о 
транспарентности запошљавања и рада 
запослених на Природно-математичком 
факултету у Нишу, лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу биће запослена у 
Служби за опште и правне послове Марија 
Величковић чији је контакт телефон: 063/11-
29-772 Провера оспособљености, знања, 
вештина односно компетенција кандидата 
започеће дана 10.11.2022. године у 12: 00 
часова, у просторијама Природно-матема-
тичког факултета Универзитета у Нишу, у 
улици Вишеградска 33. Проверу компетен-
ција кандидата вршиће Комисија образова-
на Решењем 1254/1-01 од дана 28.09.2022. 
године за радно место Самостални струч-
нотехнички сарадник за рад у лаборато-
ријама или центрима, Комисија образова-
на Решењем 1254/2-01 од дана 28.09.2022. 
године за радно место Стручни сарадник 
за јавне набавке, као и Комисија образова-
на Решењем 1254/3-01 од дана 28.09.2022. 
године за радно место Архивар. Провера 
оспособљености, знања, вештина односно 
компетенција кандидата вршиће се увидом 
у достављене доказе испуњавању услова 
конкурса, писменим путем, као и разгово-
ром са кандидатима. Пријаву са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити на 
адресу Вишеградска бр. 33, 18000 Ниш у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву доставити: биографију, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, контакт 
телефон као и е-маил адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Процедура пријема кандидата на основу овог 
конкурса спроводиће се у складу са чланови-
ма 15 - 24 Правилника о транспарентности 
запошљавања и рада запослених на Природ-
но-математичком факултету у Нишу.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„12. ФЕБРУАР”

18000 Ниш, Београдска 22

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање за наставника, 
педагога или психолога за рад у подручју 
рада школе - машинство и обрада метала 
и саобраћај. Остали услови: поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
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бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) за 
наставника, педагога или психолога за рад 
у подручју рада школе, машинство и обрада 
метала и собраћај и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
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; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; дозволу за рад наставника, педа-
гога или психолога, и то за рад у школи у 
подручју рада којој припада школа (машин-
ство и обрада метала и саобраћај); обуку и 
положен испит за директора установе (кан-
дидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; одговарајућу психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није правноснажном пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених мађународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију за 
које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; држављанин је Републике Србије. 
Изабрани директор који нема положен испит 
за директора - лиценца за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у противном престаје 
му дужност директора. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: Уз попуње-
ни пријавни формулар који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и тенолошког развоја РС, 
кандидат треба да поднесе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију доказа о поседовању 
документа о положеном стручном испиту 
(не старија од 6 месеци); оверену фотоко-
пију лиценце за директора, уколико је кан-
дидат поседује (не старије од 6 месеци); 
потврду о радном искуству у области овра-
зовања и васпитања; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или овере-
на копија не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (венчаних за жене) 
оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (оригинал); доказ 

да није правноснажном пресудом осуђивано 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
мађународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); био-
графију кандидата - са прегледом кретања 
у служби, адресом становања, бројем теле-
фона, адресом електронске поште; доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење оригинал); доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) 
уколико је вршен стручно педагошки надзор 
над радом кандидата; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидате 
који су предходно обављали дужност дирек-
тора; оквирни план рада за време мандата. 
Директор се бира на четири године. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава које је непосредо предата 
Школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи рад-
ну биографију и све доказе о испуњености 
услова за избор чије се прилагање захтева 
конкурсом. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова се подносе на адресу школе: 
Саобраћајно-техничка школа „12.фебруар” 
Ниш, ул. Београдска бр. 22, 18000 Ниш, са 
назнаком „Конкурс за директора” или лич-
но у просторијама секретара школе, сваког 
радног дана од 08.00 - 14.00 часова. За све 
информације обратити се секретару школе 
на телефон: 018/251-225.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“

36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб.
тел. 020/383-883

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета,  
а најкасније до 21.03.2023. године

Наставник разредне наставе
на одређено радно време, ради замене 
запослене на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета,  
а најкасније до 01.05.2024. године

Наставник разредне наставе
на одређено радно време, ради замене 
запослене на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, а 
најкасније до 24.09.2023. године

Наставник разредне наставе
на одређено радно време, ради замене 

запослене на породиљском одсуству 
и одсуству ради неге детета, односно 

до дана повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета, а најкасније  
до 19.06.2023. године

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка на рад запосленог 

који је распоређен на послове 
помоћника директора а најкасније 

закључно са 31.08.2023. године

Наставник историје
са 30% радног времена, на одређено 

време, ради замене запослене на 
породиљском одсуству и одсуству 

ради неге детета, односно до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета, а најкасније 
до 20.02.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чла-
ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то да: 1) имају одго-
варајуће образовање; 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) имају држављан-
ство Републике Србије; 5) знају српски језик 
и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат мора имати одговарајуће образо-
вање, сходно члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Знање 
српског и босанског језика кандидат доказује 
стеченим основним, средњим, вишим или 
високим образовањем на српском, односно 
босанском језику или да је кандидат поло-
жио испит из наведених језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, 
сходно члану 141 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Пропи-
сани степен и врста образовања: У погледу 
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степена и врсте образовања потребно је да 
кандидати имају одговарајући степен и врсту 
образовања сходно Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
нику РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 
10/2022) и Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи 
„Ћамил Сијарић”, Нови Пазар, дел. број 336 
од 20.12.2018. године, чије одредбе нису у 
супротности са Правилником. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс потребно 
је доставити: оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверења, којим се доказује 
одговарајуће образовање, сходно члану140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и члана 3 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; оригинал уве-
рење о држављанству; доказ да кандидат 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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. Одговарајући доказ којим се доказује 
знање српског језика и босанског језика, 
сходно члану 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Рок за доставу 
пријава (пријавни формулар) на конкурс је 
8 дана и почиње да тече од првог наредног 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију 
(доказе), заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају ОШ „Ћамил 
Сијарић”, Нови Пазар.: Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима, у складу са чланом 
154 став 7 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). Разговор се обавља у 
циљу процене познавања струке и послова 
прописаних наставним планом и програмом 
за радно место за које је кандидат конкури-
сао; процене професионалних карактеристи-
ка, вештине комуницирања, ставова и моти-
вације кандидата за рад у школи, и додатно 
знање и вештине. Пријаве (пријавни форму-
лар) са потребним доказима о испуњености 
услова за пријем односно заснивање рад-
ног односа слати на адресу: Основна школа 
„Ћамил Сијарић”, Нови Пазар, Руђера Бошко-
вића бб, 36300 Нови Пазар, са ознаком „За 
конкурс”, или лично доставити управи школе. 
Пријаве које не испуњавају услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте обра-
зовања, односно одговарајућег образовања, 
прописаног занимања (стручног/академског 
назива/звања), пријаве које буду непотпуне 

(не садрже све захтеване доказе о испуње-
ности услова конкурса) и неблаговремене, 
неће се узиммати у разматрање приликом 
одлучивања у поступку пријема у радни 
однос. Информације поводом конкурса могу 
се добити на горе наведени број телефона.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар

36305 Дежева, Дежева бб.
тел. 020/343-020, 020/353-411

Педагошки асистент
за ученике ромске националности, на 

одређено време у ИО у Постењу до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука 
УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чланом 139 и чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020 
и 129/2021) и да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању из члана 140 Закона о основама ситема 
образовања и васпитања; диплома заврше-
не средње четворогодишње школе; доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама ситема образовања и 
васпитања - за извођење наставе на српском 
језику (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, доказ 
о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи 
у складу са чланом 154 став 2 Закона. Доказ 
о познавању ромског језика. Рок за подно-
шење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докуме-
ната је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне и неуредне пријаве неће се разматрати. 
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, који су 

изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се 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 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве на са потребном документацијом 
слати на горе наведену адресу школе.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар

36305 Дежева, Дежева бб.
тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена, на одређено 

време, преко 60 дана, за рад у матичној 
школи у Дежеви, и ИО у Шароњу, а 

најдуже до 01.05.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чланом 139 и чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020 и 
129/2021) и да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
из члана 140 Закона о основама ситема обра-
зовања и васпитања. Доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама ситема образовања и васпитања - 
за извођење наставе на српском језику (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење), подноси само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона. Рок за подношење 
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пријаве са важећим, односно уредно овере-
ним фотокопијама потребних докумената је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неу-
редне пријаве неће се разматрати. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати, који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве на са потребном документацијом слати на 
горе наведену адресу школе.

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18

тел. 020/811-148

Наставник биологије
на одређено време до истека мандата 

директора

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020 и 
129/21) за заснивање радног односа: 1. да 
има одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања, према и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017) и то: да има 
одговарајуће високо образовање које је сте-
као: 1) На студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), 
2) На основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; и стекао једно од звања: 
наставник биологије: (1) професор биоло-
гије; (2) дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) 
дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине; (5) дипломирани професор биоло-
гије; (6) дипломирани биолог - мастер; (7) 
дипломирани биолог заштите животне сре-
дине; (8) мастер биолог; (9) мастер професор 
биологије; (10) дипломирани професор био-
логије - мастер. Лице из тачке 11) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне ака-
демске студије биологије, да има психичку, 
физичку, и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да је држављанин Републи-
ке Србије, лекарско уверење, да зна српски 
језик, ако се образовно васпитни рад ост-
варује на језику националне мањине, осим 
услова из става 1 ћлана 139 лице мора да 
има доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из ста-
ва 1 овог члана доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
(доказ су у обавези да доставе само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да прило-
же: пријавни формулар који попуњавају 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
штампају га и исти прилажу са документа-
цијом, биографију, диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми - оригинал или 
оверену фотокопију, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију, извод из матичне књиге 
рођених-оригинал или оверену фотокопију, 
уверење о неосуђиваности из МУП-а - не 
старије од 6 месеци, оригинал, потврду одго-
варајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о испуњености услова 
у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци, достављају кандида-
ти који буду изабрани, пре закључења уго-
вора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, 
врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима, комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве затворе-
не у коверти доставити лично у секретаријат 
школе или слати препорученом пошиљком 
на адресу школе: Гимназија, улица 7. јул бр. 
18, 36320 Тутин, са назнаком „За конкурс за 
радно место (за које се конкурише)“. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Телефон за контакт: 020/811-148.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-

тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) а то су: 1. да има одговарајуће 
високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће стручне 
области или области педгошких наука - у 
ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, педагога или психолога; 
2. да је прошло обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је 
да у року до 2 године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит у складу са 
условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 3. да 
има дозволу за рад за наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 4. да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 5. да има психичку, 
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, 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; 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставни-
ка те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора школе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима васпитања и образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Документа 
која се достављају уз пријаву за конкурс: 
оригинал или оверен препис / фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; ориги-
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нал или оверен препис / фотокопија дозво-
ле за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца); оригинал или оверен 
препис / фотокопија уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која 
не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за 
директора школе); оригинал или оверен пре-
пис / фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; (уверење из 
казнене евиденције надлежне службе МУП-а 
(не старије од 6 месеци); потврда о радном 
искуству, односно годинама рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
потврда одговарајуће установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (осим 
кандидата који су средње, више или висо-
ко образовање стекли на српском језику, 
што се доказује оригиналом или овереним 
преписом фотокопијом дипломе за наве-
дени ниво образовања); лекарско уверење 
(може из радног досијеа, а кандидат који 
буде изабран, ће накнадно пре закључења 
уговора о раду доставити ново лекарско уве-
рење, оригинал, оригинал или оверен препис 
/ фотокопија извода из матичне књиге рође-
них за кандидате који су променили прези-
ме, односно име после издавања дипломе, 
на новом обрасцу; фотокопија личне карте 
или очитана лична карта; доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; извештај 
просветног саветника (само за кандидате 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно); попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс (формулар 
се налази на званичној страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја). 
Комисија за избор директора ће обавити 
интервју са пријављеним кандидатима, који 
испуњавају услове конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Неоверене фотокопије се неће 
узимати у разматрање. Решење о именовању 
директора биће достављено свим учесници-
ма конкурса, у законом предвиђеном року. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично у затвореној ковер-
ти или препорученом поштом на адресу ОШ 
„Милош Црњански”, 21237 Нови Сад, Ули-
ца Анђе Ранковић 2, са назнаком „Конкурс 
за директора школе”. Подаци који се при-
купљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о зашти-

ти података о личности („Службени глас-
ник РС” бр. 87/2018). Додатне информације 
о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе сваки радним даном од 10.00 до 13.00 
часова, на телефон број: 021/400-806.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕВЕР ЂУРКИЋ”
21220 Бечеј, Зелена 102

тел. 021/6915-840

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, пре-
ма Закону о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1. на 
студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021), и то: 1) професор разредне наставе; 
2) професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељс-
ком школом; 3) професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; 4) мастер 
учитељ; 5) дипломирани учитељ-мастер; 6) 
професор разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; потврда да није 
осуђиван правоснажном 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 родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује васпитно- образов-
ни рад- да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20 и 
129/2021).

ОСТАЛО: кандидати подносе одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених и извод из 
казнене евиденције при надлежној поли-
цијској управи МУП-а, као и да зна српски 

језик. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. У 
року од 8 дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, обавља разговор са кандида-
тима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене лис-
те. Пре закључења уговора о раду подносе 
и доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (односно да има 
психичку, физичку и здравствеу способност 
за рад са децом). Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе секретарија-
ту: ОШ „Север Ђуркић”, 21220 Бечеј, Зелена 
улица 102, са назнаком „Пријава на конкурс 
за пријем у радни однос“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

21000 Нови Сад, Радничка 19а
тел. 021/6622-285

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи - солфеђо и теорија 

музике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1, 
2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - други закон, 10/19, 6/20 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у музичкој школи 
(„Службени гласник РС - Просветни глас-
ник’“ бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20 и 9/20) и 
то: дипломирани музичар, усмерење музич-
ки педагог; дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар - педагог; профе-
сор солфеђа и музичке културе; професор 
солфеђа; мастер теоретичар уметности, 
професионални статус - музички педагог; 
2. да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
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шање; 5. да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6. извод из 
матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја http: //www.
mpn. gov.rs/ достављају: кратку биографију 
или ЦВ; оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању (доставити и 
додатак дипломи); уверење о држављанству; 
уверење МУП-а о неосуђиваности за кривич-
на дела из тачке 3; извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду). Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Документација се подноси у оригиналу или у 
фотокопији овереној од стране јавног бележ-
ника. Пријаве слати на адресу Радничка 19а, 
21000 Нови Сад. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон: 021/6622-285.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка 
Трг братства јединства 23

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

на одређено време, замена одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, усло-
ве из чл. 139 и 140, Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020, 129/21) 
и то: а) одговарајуће образовање ускладу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 6/20 
и 129/21) као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из 
опште образовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/2022); 
б) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 
да нису осуђиван 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичниг 
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; г) да имају 
држављанство Републике Србије и д) да знају 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) оверену фотокопију дипломе 
(доказ о одговарајућем образовању); 2) уве-
рење из казнене евиденције МУП-а да нема 
осуде, не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса; 3) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); 4) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија) 
- не старије од 6 месеци; 5) доказ о знању 
српског језика, доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Документа се достављају у 
оригиналу или овереној фотокопији не ста-
ријој од 6 месеци. У складу са чл. 154 став 
5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Школа ће минимум личних 
података кандидата доставити Националној 
служби за запошљавање - Филијала Бачка 
Паланка, ради психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, јер је иста услов 
за заснивање радног односа. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом, неће се разматрати. Подаци који 
се прикупљају у току конкурсног поступка 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријаве слати 
на адресу школе: Средња стручна школа „Др 
Радивој Увалић”, Трг братства јединства бр. 
23, 2140 0 Бачка Паланка или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13.00 часова.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка 

Академика Милана Курепе 10
тел. 021/752-287

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством - наставник клавира
на одређено време замена одсутне 

запослене преко 60 дана - замена до 
истека мандата директора у трајању до 

најдуже 4 године

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пија-
ниста; академски музичар пијаниста; мас-
тер музички уметник, професионални ста-
тус - клавириста. Образовно васпитни рад 
у школи се остварује на српском језику. 
Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139 и 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, у складу са чл. 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи („Сл. гл. РС 
- Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17, 9/19, 
1/20 и 9/20), односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање у складу са горе 
наведеним правилником; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснаж-

ном пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају у оригиналу или 
овереном препису/фотокопији од стране 
јавног бележника следећу документацију: 
уверење о држављанству; доказ о неосуђи-
ваности прибављено од надлежног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (уве-
рење, диплому са додатком дипломи, а 
за кандидате који су стекли одговарајуће 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године и доказ о стеченом високом обра-
зовању 1.степена); доказ о знању српског 
језика подноси кандидат који средње, више 
или високо образовање није стекао на срп-
ском језику, издат од одговарајуће висо-
кошколске установе. Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос упућују се у 
року од осам дана на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизич-
ких способности кандидати ће бити бла-
говремено обавештени од стране школе. 
Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкур-
са у пубикацији „Послови”. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат по коначности одлуке о избору кан-
дидата, а пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве на кон-
курс са пријавним формуларом и траженом 
документацијом слати на адресу Акаде-
мика Милана Курепе бр. 10, 21400 Бачка 
Паланка или доставити лично у секрета-
ријату школе. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на телефон: 
021/752-287.
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ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел./факс: 013/344-998

e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Андрагошки асистент
са 66% радног времена, на одређено 
време за школску 2022/2023. годину

УСЛОВИ: 1. послове андрагошког асистента 
може да обавља наставник, стручни сарад-
ник и лице које испуњава услове за пријем у 
радни однос, утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и има најмање средње образовање; да има 
и савладан програм обуке за оспособљавање 
за рад са одраслима: „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функцио-
налног основног образовања одраслих”, 
сходно Правилнику о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног обра-
зовања одраслих („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 13/2013); 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
уверење из казнене евиденције (не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског јези-
ка на којем остварује образовно-васпитни 
рад је у обавези да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику, док кандидат који је одгова-
рајуће образовање стекао на српском језику 
испуњеност овог услова доказује дипломом 
о стеченом образовању коју прилаже и про-
фесионалну биофрафију. Уколико се подносе 
фотокопије докумената, морају бити овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима, 
лекарско уверење, подноси изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Прет-
ходну психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију о испуњености усло-
ва за рад на наведеном радном месту, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 

достављају на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чл. 139, 140, 141 и 
142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о педа-
гошком асистенту и андрагошком асистенту 
(„Службени гласник РС” бр. 87/2019): 1) да 
поседује савладан програм обуке за педа-
гошког асистента; 2) да поседује одгова-
рајуће образовање, средњу стручну спрему 
у трајању од 4 године; 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, Румунски језик, српски језик и ром-
ски језик. 7) да имају годину дана искуства 
у раду са децом из маргинализованих група. 
Кандидати попуњавају пријавни фолмулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријемним фор-
муларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису / фотокопији и сле-
дећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених; (оригинал или оверену копију не 
старија од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену копију не ста-
рија од 6 месеци); диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању (ове-
рену копију); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (румунски језик и ромски 
језик); доказ о неосуђиваности (прибавља 
се у надлежној полицијској управи - не ста-
рији од 6 месеци); кратку биографију. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способностима за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат по коначности одлуке о избору 
кандидата, а пре закључења уговора о раду. 
Пре доношење одлуке о избору, кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 

разматрање. Документација се неће враћа-
ти кандидатима који су се пријавили на кон-
курс. Сви подаци кандидата биће коришћени 
искључиво за потребе конкурса, а све у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС“ бр. 87/2018). Прија-
ве доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „2. ОКТОБАР”, 26322 Нико-
линци, Главна 42, са назнаком „За конкурс 
- педагошки асистент”. За све информације 
можете се обратити на телефон 013/655-135 
или на маил адресу osnikolinci@gmail.com

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

тел./факс: 013/659-168

Оглас објављен 08.06.2022. године, у публи-
кацији „Послови“ (број 990), поништава се у 
целости.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел./факс: 013/659-168

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122, 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021- даље: Закон): 1) да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника ове врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психоло-
га и то: 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) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2) Да има 
дозволу за рад, односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарад-
ника; 3) да има обуку и положен испит за 
директора школе (документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће 
се потпуном, а изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у 
року од 2 године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит); 4) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
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 правоснаж-
ном судском пресудом осуђивано 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7) да 
има држављанство Републике Србије; 8) да 
зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ни један канди-
дат са одговарајућим образовањем из чла-
на 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 
стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 

3 године или вишим образовањем, дозволу 
за рад наставника, васпитача и сртручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора школе и најмање 10 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност. Уз 
потписану пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља у 2 примерка: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију додатка 
дипломе уколико се уз диплому издаје дода-
так по посебним прописима; оверену фото-
копију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања (потврда о најмање 8 
година радног стажа у области области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном судском 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 
(из казнене евиденције МУП-а) не старије од 
3 месеца; доказ да за кандидата није, у скла-
ду са са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда Повереника за зашти-
ту равноправности); уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води судски 
поступак 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; доказ о знању српског језика, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе); уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
свом раду - извештај просветног саветни-
ка, а уколико нема извештаја онда потвр-
да школе да није било стручно-педагошког 
надзора; оверен препис / фотокопију лицен-
це за директора установе (ако је кандидат 
поседује); биографскр податке са прегледом 
кретања у служби; доказе о својим стручним 

и организационим способностима; оквирни 
план рада за време мандата. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен након 
пријема решења о именовању директора 
школе од стране министра просвете, науке 
и технолошког развоја. Пријава на конкурс 
за избор директора заједно са потребном 
документацијом и доказима о испуњености 
услова доставља се у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора” на 
адресу Основна школа „Милош Црњански”, 
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88, препо-
рученом поштом или предати лично (радним 
данима од 08 до 12 часова). Сва обавештења 
се могу добити код директора школе на теле-
фон 013/659-169.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник предметне наставе - 
наставник српског језика
са 44,44% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 
2, и чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021, даље Закон) 
као и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021) и то: да има 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 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; и 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 
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ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, 
са кратком биографијом, приложити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старији од шест месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи (доказ доставља кандидат само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Напомена: у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона, 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. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве као и фотоко-
пије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа, неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе: ОШ „Доситеј Обра-
довић” 26230 Омољица, Трг Светог Саве 3, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, с назнаком „За конкурс”.

ПИРОТ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ”
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог - наставник
у посебним условима,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има стечено 
одговарајуће високо образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања на Факултету за специјалну 
едукацију и рехабилитацију - студијски про-
грам специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју, 
односно дефектолошком факултету - смер 
олигофренолошки: 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 групу пред-
мета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 

области или области педагошких наука (лице 
из ове подтачке такође мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета), 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
3) на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем.

Медицински техничар
у посебним условима,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 
да има стечено одговарајуће образовање 
(средње образовање у трајању од четири 
године - образовни профил медицинска сес-
тра - техничар) предвиђено Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 17/2018 и 6/2020). 

ОСТАЛО: поред стеченог одговарајућег обра-
зовања сви кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије и да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар који кандидати попуњавају на званичној 
интернет страници Министарства просвете 
и достављају га школи у штампаној форми, 
кандидати треба да приложе: оверен препис 
/ фотокопију дипломе, односно сведочанства 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених) - 
оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања - оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци. Одгова-
рајуће лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Решење о избору кан-

дидата по конкурсу доноси директор школе, 
у року од 8 дана од достављања образло-
жене листе свих кандидата који испуњавају 
услове конкурса, а коју сачињава конкурсна 
комисија, а затим се оглашава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
када постане коначно. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона број: 010/312-622. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на 
адресу: ШОСО „Младост”, 18300 Пирот, Косте 
Абрашевића 40.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”

12000 Лучица

Наставник географије
са 75% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене, 
до њеног повратка са породиљског 

боловања, преко 60 дана или до 
повратка директора са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (про-
фесор географије, дипломирани географ, 
професор географије и историје, дипло-
мирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и инфор-
матике, професор биологије и географије, 
професор физике и географије, професор 
географије и информатике, дипломирани 
професор географије мастер, дипломирани 
географ мастер, мастер географ, мастре про-
феор географије, мастер професор биологије 
и географије, мастер професор географије и 
информатике, дипломирани географ-прос-
торни планер). За све кандидате VII/1 степен 
стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидати уз молбу треба да приложе и следећа 
документа: oверену фотокопију дипломе. 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС. Рок за подношење молбе 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање.

Чистачица
у матичној школи у Лучици, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

до повратка радника са неплаћеног 
одсуства, преко 60 дана, а најкасније  

до 05.02.2023. године

УСЛОВИ: за све кандидате основно образо-
вање са првим степеном стручне спреме у 
наведеном занимању. Заинтересовани кан-
дидати уз молбу треба да приложе и сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном основном образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС. Рок за подношење молбе 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ” 

12221 Мајиловац

Наставник српског језика
на одређено време,  

са 95% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139, 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/21). Кандидати треба: 1. да имају школ-
ску спрему прописану Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о стеченом одгова-
рајућем степену и врсти образовања (оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању); доказ 
о поседовању дозволе за рад наставника или 
стручног сарадника (лиценца - само за радно 
место наставник предметне наставе - српски 
језик). Пријава која не садржи доказ о поло-
женом испиту за дозволу за рад неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи 
испит за лиценцу), доказ о неосуђиваности 
по основама из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона 
(не старији од шест месеци), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику), рад-
ну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење надлежне 
здравствене установе не старије од шест 
месеци) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Сви наведени докази се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. 

Наставник физике
на одређено време 

са 30% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање, у складу са чл. 139 и чл. 
140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - одговарајуће 
високо образовање стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 

до 10. септембра 2005. год. и одговарајуће 
образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 8 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022 и 6/2022): професор физи-
ке, дипломирани физичар, професор физи-
ке и хемије, дипломирани педагог за физику 
и хемију, професор физике и основе техни-
ке, дипломирани педагог за физику и осно-
ве технике, професор физике и математике, 
дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информа-
тику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар 
за примењену физику, професор физике за 
средњу школу, дипломирани физичар истра-
живач, дипломирани професор физике и 
хемиј за основну школу, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и 
експерименталну физику, дипломирани педа-
гог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астро-
физика, професор физике - информатике, 
дипломирани физичар - медицинска физи-
ка, дипломирани професор физике - мас-
тер, дипломирани физичар - мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике, мастер 
професор физике и хемије, мастер профе-
сор физике и информатике, дипломирани 
физичар - мастер физике - метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике-ас-
трономије, дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике, дипломирани профе-
сор физике - хемије, мастер, дипломирани 
професор физике - информатике, мастер, 
дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, дипло-
мирани физичар - примењена и компјутер-
ска физика - мастер, дипломирани физичар - 
примењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер; мастер 
професор математике и физи ке; мастер про-
фесор информатике и физике; дипломирани 
физичар - информатичар; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физи-
ке. Кандидат треба и: 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. 

да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс, достави 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар, који се налази на 
званичној интернет страници министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; био-
графију (са радном биографијом); оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење из казнене евиден-
ције МУП-а надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела 
(не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (овај 
доказ доставља кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском 
језику). Лекарско уверење надлежне здрав-
ствене установе (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима) доставља кандидат, који 
буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. 

Наставник хемије
на одређено време 

са 20% радног времена

УСЛОВИ: стечена одговарајућа стручна 
спрема према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022): 
За тачку 1: професор географије, дипломи-
рани географ, професор географије и исто-
рије, дипломирани професор биологије и 
географије, дипломирани професор геогра-
фије и информатике, професор биологије 
- географије, професор физике - геогра-
фије, професор географије - информатике - 
дипломирани професор географије - мастер, 
дипломирани географ - мастер, мастер геог-
раф, мастер професор географије, мастер 
професор биологије и географије, мастер 
професор географије и информатике, дипло-
мирани географ - просторни планер, мастер 
професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани геог-
раф, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије или двопре-
дметне студије географије и информатике. 
За тачку 2: професор биологије, дипломира-
ни биолог, дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог - смер заштите живот-
не средине, дипломирани биолог - еколог, 
дипломирани професор биологије и хемије, 
професор биологије - географије, профе-
сор биологије - хемије, професор биоло-
гије - физике, професор биологије - инфор-
матике, професор биологије - математике, 
дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер, дипло-
мирани професор биологије - географије, 
мастер, дипломирани молекуларни био-
лог - мастер, дипломирани биолог зашти-
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те животне средине, мастер биолог, мас-
тер професор биологије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор 
биологије и хемије, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер еколог. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске 
студије биологије. За тачку 3: дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије 
и физике, професор хемије и биологије, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство, про-
фесор биологије и хемије, професор физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани 
професор биологије и хемије, дипломирани 
хемичар - професор хемије, дипломирани 
професор хемије - мастер, професор физи-
ке - хемије, професор географије - хемије, 
професор биологије - хемије, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани педагог за физику и хемију, 
дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер, дипло-
мирани хемичар - мастер, мастер професор 
хемије, мастер хемичар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор био-
логије и хемије, мастер физикохемичар, 
дипломирани инжењер хемије аналитичког 
смера, мастер професор предметне наставе, 
дипломирани хемичар - инжењер за контро-
лу квалитета и менаџмент животне средине, 
дипломирани инжењер хемије биоорганског 
смера. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије. Потребна 
документација: формулар за пријаву на кон-
курс, преузет са званичне интернет странице 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; биографија (ЦВ); оверена фото-
копија дипломе; извод из казнене евиден-
ције о неосуђиваности 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 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска 
управа; уверење о држављанству републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); кандидати који 
нису стекли образовање на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме 
се изводи образовно-васпитни рад: оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стече-
ном срењем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал или овере-
на 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 психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о здравственој способности, не ста-
рије од шест месеци. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: попуњен и одштампан 
пријавни формулар, који кандидат преузима 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверене фото-
копије, не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (диплому или диплому о основ-
ним студијама и мастер студијама, не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
и тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или овере-
ну копију, не старију од 6 месеци); писмени 
доказ (уверење да је положио испит из српс-
ког језика, одговарајуће високошколске уста-
нове, којим потврђује да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, тј. српски 
језик, уколико је одговарајуће образовање 
стекао на страном језику); радну биографију 
- пожељно. Уз пријавни формулар и доказе 
о испуњености услова, кандидат доставља 
адресу пребивалишта и актуелни број теле-
фона како би могао да се контактира. Кан-
дидати који испуњавају услове конкурса, а 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду 
(не старије од 6 месеци). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве на конкурс заједно са 
потребном документацијом се могу поднети 
непосредно или преко поште на адресу: ОШ 
„Вук Караџић”, 12221 Мајиловац, Улица Вук 
Караџића бб., са назнаком „За конкурс ____ 
(навести радно место уза које се конкурише” 
– не отварати. Додатне информације о кон-
курсу кандидат може добити на тел. 012/674-
008 или 063/637-722 од секретара школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”

31337 Кратово, Прибојска Бања

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них чланом 24 и 26 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 
140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2 истог члана, чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020 и 
129/2021) и услове предвиђене Правилником 
о врсти и степену образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). 
Услови из става 1 члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: у рад-
ни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из члан 139 став 1 тачке 1), 3), 
4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тач-
ке 2) Закона о основама система образовања 
и васпитања ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат мора 
да испуњава услове из члана 140 став 1 тач-
ка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог чла-
на Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 и 10/19, 6/2020 и 129/2021) и то да 
поседује одговарајуће високо образовање за 
наставника разредне наставе у основној шко-
ли у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
матер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовања 
до 10.септембра 2005. године. Кандидат 
мора да испуњава услове из чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 
6/2020 и 129/2021). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију дока-
за о неосуђиваности; оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценцу за рад 
наставника и радну биографију. Пријава кан-
дидата који није положио испит за лиценцу 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит. 

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Челице, на одређено време 

до повратка запосленог са функције 
директора школе, а најдуже до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них чланом 24 и 26 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 
140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2 истог члана, чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020 и 
129/2021) и услове предвиђене Правилником 
о врсти и степену образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). 
Услови из става 1 члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: у рад-
ни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из члан 139 став 1 тачке 1), 3), 
4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тач-
ке 2) Закона о основама система образовања 
и васпитања ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат мора 
да испуњава услове из члана 140 став 1 тач-
ка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог чла-
на Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 и 10/19, 6/2020 и 129/2021) и то да: 
-поседује одговарајуће високо образовање за 
наставника разредне наставе у основној шко-
ли у складу са чланом 140 Закона о основама 

система образовања и васпитања на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
матер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовања 
до 10.септембра 2005. године. Кандидат 
мора да испуњава услове из чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 
6/2020 и 129/2021). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију дока-
за о неосуђиваности; оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценцу за рад 
наставника и радну биографију. Пријава кан-
дидата који није положио испит за лиценцу 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит. 

ОСТАЛО: у поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се упућују на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка. Конкурсна коми-
сија након добијања резултата психолошке 
провере, у року од 8 дана, обавља разговор 
са кандидатима који испуњавају прописане 
услове и доставља образложену листу кан-
дидата директору школе који доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана, од 
дана достављања образложене листе канди-
дата. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”. Фото-
копије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разма-
трање. Изабрани кандидат је дужан да пре 
склапања уговора о раду донесе лекарско 
уверење, које не сме бити старије од 6 месе-
ци. Све додатне информације можете доби-
ти на телефон 033/2436-048 или путем мејла 
школе osblagojepolickratovo@gmail.com

ОШ „Др ЏЕВАД ЉАЈИЋ”
Дуга Пољана

Наставник енглеског језика
на одређено време, до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС и 95/2018 - аутентично тума-
чење), испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. 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; посе-
довање одговарајућег образовања (пред-
виђено чл. 140 2) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања) и то: високо 

образовање стечено на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 сручне области 
или области педагошких наука; или високо 
образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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 против кандида-
та 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. Канди-
дат попуњава пријавни формулар који пре-
узима на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља следећу документацију: 1. 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); 
2. оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (које није старије од 6 месеци); 4. 
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 старије од 6 месеци, у оригина-
лу или овереној копији, 5. уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); 6. Доказ о знању српског јези-
ка, као и језика на којем се изводи образов-
но васпитни рад у школи доставља се само у 
колико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи комисија коју именује дирек-
тор у складу са законом. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса, 
у року од 8 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
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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 обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана пријема образложене 
листе кандидата. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о 
поседовању психичке, физичке и зравстве-
не способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уго-
вора о раду, тражена документа достављају 
се у оригиналу или овереној копији, лично 
или послати у затвореној коверти на адресу 
ОШ „Др Џевад Љајић” у Дугој Пољани 36312, 
са назнаком за конкурс. Рок за достављање 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Тел. за инфо. 020/5375012 (секретар 
школе). 

СМЕДЕРЕВО

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да поседују одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 
и 129/2021) и чланом 3 став 1 тачка 9. 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022) и да испуњавају оста-
ле услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву приложити: оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (осим приправника и других 
лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не 
старије од 6 месеци) полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, доказ о 
знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (односи се на кан-
дидате који нису образовање стекли на срп-
ском језику) и радну биографију - пожељно. 
Кандидати са завршеним мастер студијама 
достављају и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама 
које морају бити из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет. Уве-
рење о психичкој, 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 објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријава се подноси на форму-
лару за пријаву на конкурс, који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријава са неопходном документацијом се 
може доставити непосредно или поштом на 
адресу: ОШ „Др Јован Цвијић”, Смедерево, 
Др Јована Цвијића 9. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, тел. 
026/617-390.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА

11300 Смедерево, 16. октобра бб.
тел. 026/641-360

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради  
замене преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста, мастер економиста или 
друго према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о раду, услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и 10/2019, 
6/2020, 129/2021), као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам.

Наставник економске групе 
предмета

са 35% радног времена,  
на одређено време  

до 31.08.2023. године ради  
замене директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста, мастер економиста или 
друго према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о раду, услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/20172, 7/2018 и др. закони и 10/2019, 
6/2020, 129/2021), као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам.

Наставник информатике
на одређено време преко 60 дана до 

повратка запосленог са одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - мас-
тер професор технике и информатике или 
друго према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада економија, пра-
во и администрација („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 1/2019, 9/2019 и 2/2020). Кандида-
ти треба да испуњавају услове прописане 
Законом о раду, услове из члана 139, 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), као 
и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада економија, право и адми-
нистрација („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019).

Пословни центри НСЗ
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Наставник куварства
са 15% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2023. године ради 
замене помоћника директора школе

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, менаџер 
у гастрономији, струковни менаџер гастроно-
мије или друго према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом 
о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. 
закони и 10/2019), као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам.

Наставник куварства
на одређено време до повратка одсутне 

запослене (породиља) 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, менаџер 
у гастрономији, струковни менаџер гастроно-
мије или друго према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом 
о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. 
закони и 10/2019), као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам.

ОСТАЛО: уз одштампан попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван, а за наставни-
ка - уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положен испит за 
лиценцу (осим за лица која заснивају радни 
однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У 
току трајања поступка одлучивања о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор дужни су да 
се подвргну провери психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака, а у складу 
са чланом 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), по распореду који утвр-
ди школа у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс. 026/514-059
е-mail: gimplana@verat.net

Домар / мајстор одржавања
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021.) и то: а) да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о система-
тизацији и организацији послова у Гимназији 
- трећи или четврти степен стручне спреме 
- електро, столарске или водоинсталатерске 
струке; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) 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; г) да има држављанство Републи-
ке Србије; д) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачке а), в), 
г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају и потребну документацију: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о неос-
уђиваности; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију). Доказ 
о знању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави лекарско уверење. Пријаве слати на 
адресу Гимназија у Великој Плани, Војводе 
Мишића 3, са назнаком „За конкурс“. Рок за 
подношење пријава је 8 дана. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон 026/514-059.

ГИМНАЗИЈА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Слободе 3

тел. 026/617-383

Наставник математике
за 20 сати недељно, на одређено време, 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) поседовање одговарајућег висо-
ког образовања, и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-

цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005; кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу врсте стручне спреме 
предвиђене „Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
4/2022 и 14/2022), 2) поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља 
при закључењу уговора о раду); 3) неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за киривично дело примања или 
давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискрими-
наторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 4) поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5) 
знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем се 
изводи образовно-васпитни рад); уверење 
о неосуђиваности за наведена кривична 
дела (оригинал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци). Образац пријаве 
под називом „Формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања” 
кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс са траженом пра-
тећом документацијом доставити на адресу 
школе: Гимназија, 11300 Смедерево, Улица 
слободе број 3, или предати непосредно у 
секретаријату школе, са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место наставника мате-
матике”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Све ближе 
информације могу се добити на телефон: 
026/617383 и путем електронске поште: 
skola@gimnazijasd.edu.rs

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
11313 Мала Крсна, Краља Петра Првог 75

тел. 026/731-034

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог за време мировања 
радног односа директорa у другом 

мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: да имају одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; оба-
везно је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
(део „Ново на сајту”), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпу-
ном пријавом сматра се својеручно потписа-
на пријава која садржи: попуњени пријавни 
формулар (формулар за пријаву на конкурс), 
актуелни број фиксног или мобилног телефо-
на и тачну адресу пребивалишта, уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (може и оверен препис/фотоко-
пија); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених или оверен препис / фото-
копија, доказ о неосуђиваности (уверење 
из МУП-а), уверење (потврда) високошкол-
ске установе да има образовање из члана 
140 ЗОСОВ из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије, психологије и методике или има 
положен стручни испит или испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 

у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, али о томе мора да пружи 
одговарајући доказ. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Напомена: 
документација се не враћа кандидатима који 
доставе пријаве. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Лекар-
ско уверење доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
достављају непосредно или путем поште на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
да имају одговарајуће образовање: заврше-
на основна школа (основно образовање); 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
(део „Ново на сајту”), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпу-
ном пријавом сматра се својеручно потписа-
на пријава која садржи: попуњен пријавни 
формулар (формулар за пријаву на конкурс), 
актуелни број фиксног или мобилног теле-
фона и тачну адресу пребивалишта, уве-
рење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци (може и оверен препис/
фотокопија); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених или оверен пре-
пис / фотокопија; доказ о неосуђиваности 
(уверење из МУП-а). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Напомена: Документација се 
не враћа кандидатима који доставе пријаве. 
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. Лекарско уверење доставиће 

изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на адресу школе. Телефон за 
контакт: 026/731-034.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Наставник грађанског васпитања
са 40% радног времена, на одређено 

време, до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
3) није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора 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 
и давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против чпвечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које је, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање. 4) 
Да је држављањин Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Докази о испуњености усло-
ва, тачка 1), 3) - 5), саставни су део прија-
ве на кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од дана дос-
тављања образложене листе од стране Кон-
курсне комисије. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 026/4617-378.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
3) није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора 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 
и давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против чпвечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које је, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање. 4) 
да је држављањин Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
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ве неће се узимати у разматрање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Докази о испуњености усло-
ва, тачка 1), 3) - 5), саставни су део прија-
ве на кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од дана дос-
тављања образложене листе од стране Кон-
курсне комисије. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 026/4617-378.

Чистачица
на одређено време, до повратка  

радника са боловања

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
3) није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора 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 
и давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против чпвечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које је, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање, 4) 
да је држављањин Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Докази о испуњености усло-
ва, тачка 1), 3) - 5), саставни су део прија-
ве на кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од дана дос-
тављања образложене листе од стране Кон-
курсне комисије. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 026/4617-378.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 
140 став.1 и 2 Закона, за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат, поред одговарајућег образовања 
из члана 140 став 1 и 2 Закона треба да 

испуњава и следеће услове: 1) да има одго-
варајуће образовање; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је 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 коме остварује образовно-васпит-
ни рад. Наведени услови доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова 
под бројем 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под бројем 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат уз пријаву подноси и друге доказе: 
диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању, у складу са одредбом члана 140 Зако-
на; уверење о положеном испиту за лицен-
цу наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника; потврду о годинама рада после 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом - лекарско уверење 
(може и из досијеа, тј.старо, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно, пре закљу-
чења уговора о раду, доставити ново лекар-
ско уверење); уверење о некажњавању из 
МУП-а, не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци; извод из МКР за кандида-
те који су променили презиме, односно име 
после издавања дипломе; извештај о струч-
но-педагошком надзору кандидата; извештај 
о стручно-педагошком надзору школе и оце-
ну спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дуж-
ност директора школе; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и пред-
лог програма рада директора школе. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви“. Сви наведени документи морају бити 
оригинал или оверена копија. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у раз-
матрање. О резултатима конкурса кандидат 
ће бити обавештен у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора 
Школе од стране министра просвете, науке 
и технолошког развоја. Пријаве се подносе 
лично или поштом на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске 

националности, са 57% радног времена,  
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и члана 8 Правил-
ника о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту и то: а) да има одговарајуће обра-

зовање, стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
и ромски; е) да има савладан програм обуке 
за педагошког асистента у складу са Правил-
ником. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; уверење о неосуђива-
ности не старије од 6 месеци; личну био-
графију - ЦВ. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази се подносе у оригина-
лу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама школе. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса се 
предају непосредно у секретаријату школе 
сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часо-
ва или поштом на адресу: ОШ „Никола Тес-
ла”, 25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 
81. Пријаве се предају у затвореној коверти 
са назнаком за „Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место педагошки асистент за 
децу и ученике ромске националности”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60

тел. 025/5742-361

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за настав-
ника основне школе, за педагога и психоло-
га, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
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и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат за директора Школе, 
поред одговарајућег образовања из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и 
друге услове из члана 122 и члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Наведени услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Доказ о испуњености 
услова пд бројем 1, 3, 4 и 5, саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под бројем 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат за директора Школе уз пријаву 
подноси и друге доказе: 1) диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140 Закона; 2) уверење 
о положеном испиту за лиценцу наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника; 
3) потврду о годинама рада после стеченог 
одговарајућег образовања; 4) доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом - лекарско уверење (може 
и из досијеа, тј. старо, а кандидат који буде 
изабран ће накнадно, пре закључења уго-
вора, доставити ново лекарско уверење); 5) 
уверење о некажњавању из МУП-а не старије 
од 6 месеци; 6) уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
7) извод из МКР за кандидате који су проме-
нили презиме односно име после издавања 
дипломе; 8) Извештај о стручно-педагош-
ком надзору о раду кандидата; 9) Извештај 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе; 10) биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и 11) предлог 
програма рада директора школе. Сви наве-
дени документи морају бити оригинал или 
оверена копија. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узети у разматрање. 
О резултатима конкурса кандидат ће бити 
обавештен у року од 8 дана од дана прије-
ма решења о именовању директора Школе 
од стране министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Пријаве се подносе лично 
или поштом на адресу Школе: Основна шко-
ла”Бранко Радичевић”, Васе Пелагића 60, 
25250 Оџаци

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”

25244 Српски Милетић, Светог Саве 25
тел. 025/5764-608

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за настав-
ника основне школе, за педагога и психоло-
га, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат за директора Школе, 
поред одговарајућег образовања из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и 
друге услове из члана 122. и члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да има одговарајуће образовање: 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Наведени услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова под 
бројем 1, 3, 4 и 5, саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под бројем 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидат 
за директора Школе уз пријаву подноси и 
друге доказе: 1) диплома о стеченом одго-
варајућем образовању, у складу са одредбом 
члана 140 Закона; 2) уверење о положеном 
испиту за лиценцу наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника; 3) потврду о 
годинама рада после стеченог одговарајућег 
образовања; 4) доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом - 
лекарско уверење (може и из досијеа, тј. ста-
ро, а кандидат који буде изабран ће накнад-
но, пре закључења уговора, доставити ново 
лекарско уверење); 5) уверење о некажња-
вању из МУП-а не старије од 6 месеци; 6) 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; 7) извод из МКР за 
кандидате који су променили презиме однос-
но име после издавања дипломе; 8) Извештај 
о стручно-педагошком надзору о раду канди-
дата; 9) Извештај стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата на конкурсу који је претход-
но обављао дужност директора школе; 10) 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и 11) предлог програма рада дирек-
тора школе. Сви наведени документи морају 
бити оригинал или оверена копија. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање. О резултатима конкурса канди-
дат ће бити обавештен у року од 8 дана од 
дана пријема решења о именовању директо-

ра Школе од стране министра просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Пријаве се под-
носе лично или поштом на адресу Школе: 
Основна школа”Коста Стаменковић”, Светог 
Саве број 25, 25244 Српски Милетић.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

e-mail: info@zarko.edu.rs

Наставник математике

Наставник физике
на одређено време 

са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик-као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Прописаним обра-
зовањем сматра се врста и степен стручне 
спреме прописана Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС” број 11/2012, 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), за које 
се расписује конкурс.

Педагошки асистент
на одређено време  

за школску 2022/2023.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: 1. да има средње образовање 
- IV степен стручне спреме; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да попуне пријав-
ни формулар који преузимају на званич-
ној страници Министарства просвете, нау-

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/, а потребну документацију заједно 
са одштампаним, попуњеним и потписаним 
пријавним формуларом достављају Школи. 
Докази о испуњености услова из тачке 1, 3 и 
4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Извод из матичне књиге држављана и доказ 
о неосуђиваности мора бити издат у претход-
них шест месеци. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, биће у року 
од осам дана упућени на психолошку проце-
ну за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом и 
прилозима достављају се на адресу Основне 
школе „Жарко Зрењанин” Апатин, Српских 
владара 25, лично или путем поште.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ 
СРПКИЊА”

22408 Врдник, Бошка Сремца бб.

Наставник физике
на одређено време 

са 40% радног времена

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да испуња-
вају услове за заснивање радног односа 
предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: 1. 
поседовање одговарајућег образовања; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученици-
ма; 3. поседовање држављанства Репулике 
Србије; 4. знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утрвђено дискриминаторно 
понашање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању - диплома о завршеном високом обра-
зовању на студијама другог степена (300 
ЕСПБ бодова) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, 
професор физике и математике, дипломира-
ни астрофизичар, дипломирани физичар за 

примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, про-
фесор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основ-
ну школу, дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломи-
рани физићар за општу физику, дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломи-
рани астроном, смер астрофизика, профе-
сор физике - информатике, дипломирани 
физичар - медицинска физика, дипломира-
ни професор физике-мастер, дипломирани 
физичар - мастер, мастер професор физике, 
дипломирани физичар информатичар, мас-
тер професор физике и хемије, мастер про-
фесор физике и информатике, дипломирани 
физичар - мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике-ас-
трономије, дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике, дипломирани професор 
физике-хемије, мастер, дипломирани про-
фесор физике-информатике, мастер, дипло-
мирани физичар, професор физике -мастер, 
дипломирани физичар - теоријска и експе-
риментална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физи-
ка - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар, професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер; мас-
тер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
натроног понашања - уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију) и доказ о знању српског 
језика - достављају кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском 
језику; ЦВ (биографија кандидата, није оба-
везна). Рок за пријављивање на конкурс је 
петнаест дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговаремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Приложена 
документација се не враћа. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или путем препо-
ручене поште на адресу школе: ОШ „Милица 
Стојадиновић Српкиња” Врдник, Бошка Срем-
ца бб., са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕМСКИ ФРОНТ“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-524

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: чланом 122 став 2 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закон и 10/2019, 6/20 и 129/21) прописано 
је да директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: да 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога или психолога, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) на 
студијама другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) на студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање мало-летног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање 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, да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да поднесу 
доказе о испуњености прописаних услова и 
то: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању за наставника 
основне школе, педагога или психолога; 
оверен препис или фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду/е о раду у шко-
ли на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (у 
оригиналу); доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење 
МУП-а о некажњавању / извод из казне-
не евиденције издато по објављивању кон-
курса); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривична дела наве-
дена у конкурсу (издато по објављивању кон-
курса), оверен препис / фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат посе-
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дује). доказ о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика у складу са чланом 141 став 7 Закона 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику), доказ о 
резултатима стручно педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања (само канди-
дати који су предходно обављали дужност 
директора установе - фотокопија); преглед 
кретања у служби са биографским подацима. 
Програм рада кандидата и план развоја шко-
ле (обавезно). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о регулисању права и обавеза дирек-
тора школе. Пријаве на конкурс заједно са 
потребном документацијом и прилозима дос-
тављају се, препорученом пошиљком или 
лично на адресу школе, у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Конкурс за избор директо-
ра школе”. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. За све додатне информа-
ције кандидати се могу обратити секретару 
школе радним даном од 8-12 часова на теле-
фон 022/712-524 или на маил адресу школе 
os.sremski.front@gmail.com

СТШ „МИЛЕНКО БРЗАК - УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

e-mail: skolambu@mts.rs
тел./факс: 022/474-716

Наставник теоријске наставе у 
подручју рада електроструке
на одређено време, ради замене 

директора у првом мандату

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање, 
и то: потребно одговарајуће образовање у 
складу са важећим Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, а у складу са чланом 3 тачка 16) - 
програмирање и софтверски алати.

Наставник теоријске наставе у 
подручју рада електроструке
на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог, до његовог 

повратка са јавне функције

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, следеће 
услове: потребно одговарајуће образовање 
у складу са важећим Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, а у складу са чланом 3 тачка 1) - 
увод у архитектуру рачунара и тачком 4) - 
микроконтролери и микрорачунари.

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене, до њеног повратка са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, следеће 
услове: потребно је одговарајуће образо-
вање у складу са важећим Правилником о 

степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама

ОСТАЛО: кандидати треба и да: 2. имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
делапротив 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. имају 
држављанство Републике Србије, 5. знају 
српски језик јер се на њему остварује обра-
зовно-васпитни рад. Ови услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и прове-
равају се током рада. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
на конкурс поднесе: попуњен формулар за 
пријаву на конкурс за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интеренет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://www.mpn. gov. rs); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговорајућем високом 
образовању; уверење о неосуђиваности 
(оригинал или оверену фотокопију) не ста-
рије од 30 дана; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију) не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију) не старије од 6 месеци; оверену копију 
доказа да зна српски језик (оверена копија 
сведочанства о завршеној основној школи, 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе). Лекарско уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду 
(доставити ново лекарско уверење). Напоме-
на: све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране 
јавног бележника - нотара. Рок за пријављи-
вање од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаве поднете 
по истеку овог рока су неблаговремене и као 
такве неће бити узете у разматрање. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Напо-
мена: кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и уз коју су приложени сви дока-
зи и који испуњавају услове конкурса, а који 
су изабрани у ужи избор, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма ће се обавити у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт адресе, односно 
телефоне које су навели у својим пријавама. 

Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом донети лично или слати поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном на број 
022/474-716.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел. 022/737-224

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 
6 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” 88/2017 
и 27/2018 - други закон, 6/2019 и 129/2021, 
у даљем тексту: Закон), директор школе 
може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 ставо-
ви 1 и 2 овог Закона. Сагласно члану 139 
Закона у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Зако-
на; 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се прили-
ком 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 ста-
ва 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ставови 1 и 2 Закона, односно: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из 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 групу предмета. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи следеће документе, односно дока-
зе да испуњава потребне услове: оверену 
копију или препис дипломе о стеченом одго-
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варајућем образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад - оверену копију или препис 
положеног испита за лиценцу (ако канди-
дат поседује лиценцу) или оверену копију 
или препис уверења о положеном стручном 
испиту; доказ о поседовању дозволе за рад 
директора - лиценца за директора (уколи-
ко је кандидат поседује - оверена копија); 
изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност, 
сагласно члану 122 став 9 Закона; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (прибавља се пре 
закључења уговора о раду); доказ о неос-
уђиваности из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на: уверење МУП-а о некажњавању / извод 
из казнене евиденције, издато по објављи-
вању конкурса; уверење надлежног суда 
да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона, издато по објављивању кон-
курса; уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе 
(извештај просветног саветника - фотоко-
пија, уколико га има) и оцену спољашњег 
вредновања (уколико постоји оцена 
спољашњег вредновања - фотокопија); 
доказ о годинама рада у школи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања - потврду у ори-
гиналу од најмање 8 година рада на посло-
вима образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије (у оригина-
лу као трајни документ или оверену копију); 
извод из матичне књиге рођених (у оригина-
лу као трајни документ, или оверену копију); 
доказ да кандидат зна српки језик на коме 
се изводи образовно-васпитн рад (само кан-
дидат који није образовање стекао на срп-
ском језику; кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе да 
је положио испит из спрког језика (у ориги-
налу или оверену фотокопију); биографске 
податке, односно радну биографију; копије 
докумената требају бити оверене у складу 
са законом (код нотара / јавног бележника); 
програм рада кандидата. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штам-
паној форми достављашШколи, уз пријаву. 
Пријаве са потребном документацијом и 
доказима, достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама НСЗ „Послови”, на адресу школе у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
диркетора школе”, лично или препорученом 
поштом. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање, као и копије 
докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавног бележника) и као 
такве ће бити враћене кандидатима. Ближа 
обавештења се могу добити сваког радног 
дана од 10.00 до 12.00 часова, код секрета-
ра школе на телефон: 022/737-224, или упи-
том на имејл osvkadasevci@mts.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАДОСТ”

22304 Нови Бановци, Кабларска бб.
Насеље Бановци Дунав

тел. 022/340-983 локал 105

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра васпитач.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, или високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образо-
вање-васпитач.

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

радне 2022/2023. године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, 
средње образовање у четворогодишњем 
трајању; знање ромског језика и савладан 
програм обуке у складу са одредбама чла-
на 8 Правилника о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту.

ОСТАЛО: сви кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: да имају одговарајуће 
образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
су дужни да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику). Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: попуњени пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверену копија уверења 
о држављанству; оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о неосуђи-
ваности (потврда се прибавља у МУПу и не 
може бити старија од шест месеци); кратку 

биографију, са адресом и бројем телефона 
за контакт. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве доставити на 
адресу: ПУ „Радост”, 22303 Бановци, Дунав, 
Кабларска бб., са назнаком „За конкурс ____ 
(обавезно назначити за које се место конку-
рише)“ или предати лично у секретаријат од 
9 до 14 часова. Телефон за ближе информа-
ције 022/340-983 локал 105.

ШОСО „АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник  
у посебним условима
са 50% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Дефектолог наставник са 
одељењским старешинством у 

посебним условима
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Дефектолог наставник  
у посебним условима

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
(информатика) са одељењским 

старешинством у посебним условима
са 35% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
(техника и технологија)  

у посебним условима
са 10% радног времена,  

на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
(историја) у посебним условима

са 5% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
(математика) у посебним условима

са 40% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
(технологија ткања)  
у посебним условима
са 10% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и др. 
Закон, 6/20, 129/21), Правилником о степе-
ну и врсти образовања стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Служ-

Национална служба
за запошљавање
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бени гласник РС”-„Просветни гласник РС” бр. 
17/18, 6/20), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћника наставника у стручним школама 
за ученике лако ометених у развоју („Служ-
бени гласник РС” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 
11/16, 14/20, 17/21, 4/22,) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад - уко-
лико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад). Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: 
кратку биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију); уверење о 
држављанству РС (оверену фотокопију); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење из МУП-а из казнене евиден-
ције; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно васпитни рад 
у школи, доказ се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
том језику и фотокопију личне карте. Доказ 
да кандидат има психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуња-
вању услова конкурса се подносе у оригина-
лу или овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узети у разматрање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у затворе-
ној коверти на адресу школе: ШОСО „Антон 
Скала”, Стара Пазова, ул. Карађорђева 12., 
лично или поштом, са назнаком „Конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у обзир.

СУБОТИЦА

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ”
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Наставник разредне наставе
на српском језику, на одређено време 

ради замене одсутне запослене  
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане Законом о раду, 
као и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и чланом 2 Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022 и 
6/2022), и то: да има одговарајуће високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1. студије другог степе-
на из научне, 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 педгошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, стручне области или 
области педагошких наука, мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. На основу Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у разредној настави може да изводи 
професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ - мастер, професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу. У 
радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако уз одго-
варајуће образовање има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник физике
на српском језику, са 90% радног 
времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, као и 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чла-

ном 3 тачка 8 Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022 и 6/2022), и то: да 
има одговарајуће високо образовање 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педгошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, стручне 
области или области педагошких наука, мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. На 
основу Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада предмет физику 
може да изводи професор физике, дипломи-
рани физичар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, 
професор физике и математике, дипломира-
ни астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, про-
фесор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основ-
ну школу, дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломи-
рани физичар за општу физику, дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломи-
рани астроном, смер астрофизика, профе-
сор физике - информатике, дипломирани 
физичар - медицинска физика, дипломира-
ни професор физике-мастер, дипломирани 
физичар - мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информа-
тике, дипломирани физичар - мастер физи-
ке - метеорологије, дипломирани физичар - 
мастер физике - астрономије, дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике, дипло-
мирани професор физике-хемије, мастер, 
дипломирани професор физике - информа-
тике, мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике - мастер, дипломирани физичар 
- теоријска и експериментална физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена и 
компјутерска физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена физика и информатика 
- мастер, дипломирани физичар - професор 
физике и основа технике за основну школу 
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- мастер, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике;мас-
тер професор информатике и физике; дипло-
мирани физичар - информатичар; мастер 
професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области 
физике. Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Физика може да изводи и: 
дипломирани физикохемичар; мастер физи-
кохемичар (уз претходно завршене основне 
академске студије на студијским програми-
ма из области физичке хемије или физи-
ке); мастер физичар (уз претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима из области физичке хемије или 
физике), професор физике и астрономије. У 
радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако уз одго-
варајуће образовање има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: попуњен пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије; доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање - оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених или оверену фотокопију (издат 
на прописаном обрасцу са холограмом), ори-
гинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање издата од 
стране МУП-а (не старије од 6 месеци), доказ 
о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да достави своју професионалну 

биографију. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученици-
ма извршиће Национална служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пре закључења уговора о раду 
кандидат треба да прибави уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Избор се 
врши у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. У складу са чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података лич-
ности.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка на рад, за рад у одељењима на 

српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор 
математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломи-
рани математичар-информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; про-
фесор информатике-математике; дипломи-
рани математичар-астроном; дипломирани 
математичар-примењена математика; дипло-
мирани математичар-математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер мате-
матичар; мастер професор математике; мас-
тер професор математике и физике; мастер 
професор математике и информатике; мас-
тер професор физике и математике; мас-
тер професор информатике и математике; 
дипломирани професор математике-мастер; 
дипломирани математичар-мастер; дипло-
мирани ињжењер математике-мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани математичар-професор мате-
матике; дипломирани математичар-тео-
ријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије-математике; 
професор географије-математике; професор 
физике -математике; професор биологије-ма-
тематике; професор математике-теоријско 
усмерење; професор математике-теоријски 
смер; дипломирани математичар и инфор-
матичар; дипломирани математичар-меха-
ничар; мастер професор предметне наставе; 
мастер математичар-професор математике. 
Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани -мастер треба 
да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија 

или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно мате-
матике и информатике. Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 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 степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни 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, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022), да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Наставник 
мора 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 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са европским системом прено-
са бодова. Наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има напред наве-
дено образовање. Образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
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. На основу члана 141 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, послове наставника и стручног сарад-
ника, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на 
језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, доказ 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова, (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде-уве-
рења високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије) или оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу, за оне канди-
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дате који то поседују, доказ из казнене еви-
денције МУП-а 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 родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или овере-
на фотокопија) и уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском 
језику, а доказује се потвдом високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија). Лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извр-
шиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. У складу са чланом 
154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс достављају се лично сваким рад-
ним даном од 8,00 до 14,00 часова или путем 
поште на адресу школе: ОШ „Соња Марин-
ковић” Суботица, Јо Лајоша 78, 24000 Субо-
тица, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15214 Дебрц, Београдски пут бб.
тел. 015/7517-020

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ, 
односно лице које је стекло одговарајуће 
образовање, под условима прописаним зако-
ном и то: 1) има одговарајуће 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 изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) имадржављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик - језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад у Основној 
школи”Јован Цвијић”Дебрц. Наведени слови 
доказују се приликом подношења конкурсне 
документације, у складу са чл. 139 ЗОСОВ-а. 
Под одговарајућим образовањем, подразуме-
ва се: 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 одговарајуће предмете, 
односно групу предмета; 2. студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2 на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 ЗОСОВ 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидат који се пријављује на радно 
место директора школе попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложи: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пре-
гледом програма рада школе, доказ да посе-
дују одговарајуће образовање (оригинал или 
фотокопију дипломе), доказ о положеном 
испиту за лиценцу (оригинал или оверену 
фотокопију), доказ о знању српског језика 
(достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по 
програму високошколске установе-оригинал 
или оверену фотокопију) доказ о радном 
стажу-најмање осам (8) година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал). Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ, 
дужност директора школе може да обавља 
и лице које има одговарајуће образовање из 
чл. 140 ст. 3 за наставника те врсте школе 
и најмање десет (10) година рада у устано-
ви (школи). Доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајњу 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања и давања 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 (уверење / потврда из МУП-а, 
не старије од шест месеци - оригинал или 
оверену фотокопију); доказ да против канди-

дата није подигнута оптужница за кривична 
дела из чл. 139 ст 1 тачка 3 ЗОСОВ потвр-
да / уверење из надлежног суда - оригинал 
или оверену фотокопију-не старије од шест 
месеци; доказ да је држављанин Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију-не 
старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију-не старије од шест месеци); доказ да 
има физичку, психичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима дос-
тавља кандидат пре закључивања Уговора о 
раду (оригинал или оверена фотокопија-не 
старији од 6 месеци); доказ о обуци и поло-
женом испиту за директора установе (школе) 
- (оригинал или оверену фотокопију); прија-
ва која не садржи доказ о положеној обуци 
и испиту за директора школе неће се сма-
трати непотпуном, јер је тек започети про-
грам обуке и правно уређен начин полагања 
испита за директора школе био привреме-
но одложен због епидемиолошке ситуације 
у условима пандемије, тако да ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора школе у законском року (ако 
га није до сада положио); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандида-
та (извештај просветног саветника) уколико 
је надзор вршен; кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе дужан је 
да достави доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашег 
вредновања (уколико је вредновање врше-
но); алтернативно - доставља друге доказе 
који истичу његову компаративну предност у 
односу на друге кандидате. Рок за пријављи-
вање на конкурс 15 дана од дана његовог 
објављивања. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта, 
факултативно и контакт телефон одн.адресу 
електронске поште). Директора школе име-
нује Министар на период од четири године. 
Поступак за избор директора школе спрово-
ди Комисија за избор директора школе, обра-
зована од стране Школског одбора, форми-
рана у складу са законом и Правилником о 
комисији за избор директора школе. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији”Посло-
ви”. Пријава на конкурс доставља се лично, 
или путем препоручене поште, обавезно у 
затвореној коверти, са напоменом: „Кон-
курс за избор директора школе-не отварати” 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве достављати 
на адресу: Основна школа”Јован Цвијић”Де-
брц Београдски пут бб. 15214 Дебрц контакт 
телефон-секретаријат школе- 015/7517-348. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

тел. 015/341-031

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове про-
писане чланом 139 и чланом 140 став 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). Потребно је да кандидат посе-
дује одговарајуће образовање за наставника 
средње стручне школе подручја рада: елек-
тротехника, машинство и обрада метала, 
геодезија и грађевинарство и саобраћај, или 
за психолога и педагога, у складу са чланом 
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140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, што подразумева 
да кандидат буде лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама 
другога степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука и да уз образовање наведено 
под овом подтачком, то лице има и заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
Такође је потребно: - да поседује дозволу за 
рад за наставника или стручног сарадника; 
- да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; - 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 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-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; - да има обуку 
и положен испит за директора школе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност). Уз 
пријаву на конкурс (одштампан и попуњен 
пријавни формулар / формулар за пријаву 
на конкурс, на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, www.mpn.gov.rs) канди-
дат прилаже следеће доказе о испуњености 
услова: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; кандида-
ти који су високо образовање стекли након 
10. септембра 2005. године подносе овере-
ну фотокопију дипломе и основних и мас-
тер студија; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испи-
та за лиценцу наставника односно стручног 
сарадника; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија), не ста-
рије од 6 месеци; уверење полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом (оригинал), не старије од 6 
месеци; потврду да кандидат има најмање 
осам година радног искуства на послови-
ма образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања (оригинал); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од шест месеци у 

односу на дан истека конкурса - оригинал; 
уверење о положеном испиту за директора 
школе (оверену фотокопију) - пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту 
за директора неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит; радна биогра-
фија (преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима); оквирни план рада за време 
мандата; уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обаљало дужност дирек-
тора школе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику), а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испи из српског језика, по 
програму високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); извештај просвет-
ног саветника као доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата - 
уколико га поседује (оверена фотокопија). 
Рок за достављање пријаве на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву 
са потребним документима, доставити (лично 
или путем поште) на адресу: Техничка школа 
Шабац, 15000 Шабац, Бањичких жртава 2, у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
избор директора”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Додат-
не информације о конкурсу се могу добити 
на телефон: 015/341-031 и 015/347-291. 
Лице задужено за контакт - Катарина Савић, 
секретар школе.

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 Шабац, Масарикова 13

тел. 015/350-286

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, 
поред одговарајућег образовања из члана 
140 став 1 и 2 (изузетно и става 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.) - даље 
Закона) треба да испуњава и друге услове у 
складу са чл. 139 став 1 истог Закона, усло-
ве из чл. 122. Закона које (као документа-
цију) доставља уз пријаву на конкурс и то: 
1) да има одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 (изузетно и став 3.) Закона; 
2) да има дозволу за рад, односно положен 
стручни испит за наставника или струч-
ног сарадника; 3) да има обуку и положен 
испит за директора школе (изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора 
дужан је да у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност положи наведени испит); 
4) да има најмање осам година рада у уста-
нови 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 правоснажном судском пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и кривична дела 
насиље у породици, одузимање, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном утврђено, дискриминаторно понашање 
што онемогућава рад у образовању (члан 139 
став 1 тачка 3) Закона; 7) да има држављан-
ство Републике Србије; 8) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 9) испуњава услове за наставни-
ка средње школе за подручје рада гимна-
зија. Кандидат који се пријављује на радно 
место директора школе попуњава пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет старници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs / формулар за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања). Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат 
треба да приложи следеће доказе о испуње-
ности услова: 1) доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом 
чл. 140 став 1 и 2 Закона - оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе; 2) доказ о посе-
довању дозволе за рад односно положен 
стручни испит за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника - оригинал или овере-
на копија документа; 3) доказ о поседовању 
обуке и положеног испита за директора уко-
лико га кандидат поседује, уколико је кан-
дидат у фази пријаве за полагање лиценце 
потребно је да достави доказ о пријави. Уко-
лико пријава не садржи наведене документе 
иста се неће сматрати непотпуном, канди-
дат може бити изабран а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора (члан 122. став 9. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања) - оригинал или оверена копија доку-
мента; 4) доказ о радном стажу у установи од 
најмање 8 година на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања - оригинал или оверена копија; 
5) доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену копију истог; 6) уве-
рење да кандидат није осуђиван, у складу са 
одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
- оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци; 7) уверење о држављанству 
Републике Србије - оригинал или оверену 
фотокопију уверења, не старије од 6 месе-
ци; 8) извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверена фотокопија; 9) доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); 10) доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе (извештај про-
светног саветника) ако га поседује и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дуж-
ност директора школе (оригинал или ове-
рену копију докумената), сходно члану 123. 
став 14. Закона; 11) фотокопију личне карте, 
односно биометријски очитане личне карте; 
12) краћа радна биографија и предлог про-
грама рада школе за време мандата. Пријаве 
на конкурс са потребним документима, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
се достављају у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора”, лично 
или путем поште на адресу Школе: Шабачка 
гимназија Шабац, улица Масарикова бр. 13, 
15000 Шабац. Контакт телефон: 015 / 350-
286. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
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и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Достављена документација се не враћа. 
Министар у року од 30 дана од дана прије-
ма документације коју му је доставио Школ-
ски одбор врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању, о чему шко-
ла обавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Подаци који се прикупљају од кан-
дидата биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС” бр. 87/18).

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1

тел. 015/778-6202

Наставник предметне и практичне 
наставе саобраћајне групе предмета

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог на рад  

са обављања функције директора  
друге установе

Наставник предметне и практичне 
наставе ветеринарске групе 

предмета у подручју рада 
Пољопривреда

на одређено време, производња и 
прерада хране у образовном профилу 
ветеринарски техничар, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Стручни сарадник - психолог
на одређено време, до повратка радника 

са одсуства са рада ради неге детета

Наставник предметне и практичне 
наставе у подручју рада трговина, 

туризам и угоститељство  
у образовном профилу  

посластичар / кувар
са 70% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
економске групе предмета у 

подручју рада економија, право и 
адинистрација

на одређено време, до повратка 
запосленог са обављања функције 

директора школе

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос - за 
сва радна места: У радни однос у установи 
може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то: 1) ако има одго-
варајуће образовање из члана 140 Закона 
(1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно 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) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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 лицаили родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела изгрупе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс поднесу: кратку био-
графију; одштампан и попуњен формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања (доступан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја); оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (основне 
и мастер студије); уверење о неосуђиваности 
(да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање) - доказ: уверење из МУП-а, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
која није старија од 6 месеци); оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испи-
ту односно положеном испиту за лиценцу - 
уколико је кандидат поседује; лице које нема 
положен испит за лиценцу може да обавља 
послове наставника без лиценце, најдуже две 
године од дана заснивања радног односа у 
установи; доказ о познавању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ о томе треба да 
буде издат од стране високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих документа 
(ова тачка је у вези са знањем српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад). Докази које кандидат прилаже 
могу да буду у оригиналу или фотокопији, 
која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложене 
фотокопије докумената могу да буду оверене 
у судовима, судским јединицама, пријемним 

канцеларијама судова односно општинским 
управама као поверени посао). Пријаве се 
достављају у секретаријат у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично, радним 
данима од 9 до 14 часова или путем поште на 
адресу „Мачванска средња школа” Богатић, 
Јанка Веселиновића број 1, 15350 Богатић. 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве 
пријаве неће се узимати у разматрање. Кон-
такт телефон секретаријата школе: 015/7786-
202. Посебни услови: правилник о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Саобраћај („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/2022) за образовни профил возач моторних 
возила и техничар друмског саобраћаја - за 
радно место наставника предметне и практи-
чне наставе саобраћајне групе предмета (сао-
браћајна инфраструктура, терет у транспорту, 
практична настава). Правилник о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) 
- за радно место стручни сарадник - психо-
лог и за радно место наставника предметне 
наставе физике. Правилник о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) за образовни 
профил кувар посластичар предмети: послас-
тичарство, куварство и професионална прак-
са. Правилник о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране, за образовни профил ветеринарски 
техничар („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/2022 и 14/2022) за предмете: 
Епизоотиологија, Основи хирургије, Фармако-
логија Болести животињ. Правилник о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Економија, право 
и администрација („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 4/2022 и 14/2022) за 
радно место наставника предметне наставе 
економске групе предмета у подручју рада 
Економија, право и адинистрација - образов-
ни профил економски техничар, царински 
техничар Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у 
„Мачванској средњој школи” Богатић - IV сте-
пен стручне спреме у електротехничкој или 
информатичкој струци за радно место тех-
ничар одржавања информационих система и 
технологија.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411

Наставник разредне наставе
на одређено време 

замена преко 60 дана

Наставник технике и технологије и 
информатике и рачунарства

са 65 % радног времена, на одређено 
време замена преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 30 % радног времена, на одређено 

време замена преко 60 дана



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1011 | 26.10.2022.82

Чистачица
на одређено време замена  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС) 
потребна документација за конкурс је сле-
дећа: оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању по чл. 
140 Закона а сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; оверена копија 
уверења 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 складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља се у МУП - ПУ Републике 
Србије) - не старије од 6 месеци; оверена 
фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци, да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ од одговарајуће 
високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад). 
Лекарско уверење - тачка 3) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (за наставнике) и да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад на одређеном радном месту 
(чистачица) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови”.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИОДРАГ В. МАТИЋ”

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-692

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 став 
1 и 2 и члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („ Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18- др, закон, 10/19, 
6/20 и 129/2021), као и посебне услове из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде изабран пре пот-
писивања уговора о раду); да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривчно 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 родоскрвнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (издаје МУП, 
односно надлежна ПУ); да има држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о поунавању 
језика на коме се изводи образовно- васпит-
ни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који се преузима на интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, треба да доставе сле-
дећа документа којима доказују да испуња-
вају услове конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („ Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закон 
10/19, 6/20 и 129/2021), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену 
копију), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену копију), 
доказ да кандидат није правоснажном пре-
судом осуђиван за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (издаје МУП, 
односно надлежна ПУ); доказ о познавању 
српског језика подносе кандидати који нису 
стекли диплому на српском језику. Оверене 
фотокопије не могу бити старије од 6 (шест) 
месеци. Кандидати који испуњавају услове 
конкурса и који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену спсобности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом доставити лично или поштом на адре-
су школе: Основна школа за образовање 
ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. 
Матић” Ужице, Драгише Лапчевића број 1, 
са назнаком „За конкурс.”Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 031/ 563-692.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА 
КРАЉА ПЕТРА II

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

1 Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са функције директора 
школе, у матичној школи

2. Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

помоћника директора школе, најдуже 
до 31.08.2023. године, у матичној школи

3. Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са трудничког боловања, 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, са 40% радног времена у 

ИО Стапари и наставник информатике и 
рачунарства са 20% радног времена у 

ИО Стапари

4. Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

са 80% радног времена у ИО Стапари, 
ИО Качер и матичној школи, на 

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

запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајуће обра-
зовање (врсту и степен стручне спреме): За 
радна места под бројем од 1 до 4 у складу са 
чл. 139, 140 и 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („ Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21) и чланом 2 за радно место под 1, 
а чланом 3 за радна места од 2 до 4 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„ Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2012, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 
16/20, 3/21 и 4/21); да у складу са чланом 
142 Закона има 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 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Еврипским системом прено-
са бодова. Поред напред наведених усло-
ва кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, тј. 
доказе о испуњености услова, заједно са 
попуњеним и одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи и то: у погле-
ду стучне спреме (оверен препис или или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању), доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања (оверена фотокопија 
уверења високошколске установе да кан-
дидат испуњава услове из члана 142 став 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања или оверена фотокопија уверења 
високошколске установе о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или овере-
на фотокопија уверења, односно потврде о 
положеном испиту за лиценцу за рад настав-
ника, васпитача или стручних сарадника или 
оверен препис или оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (не 
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старији од 6 месеци), уверење или потврду 
о неосуђиваности (не старији од 6 месеци), 
доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад), радну биографију (ЦВ). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” непосредно у секретаријату 
школе или поштом на адресу: Прва основна 
школа краља Петра II Димитрија Туцовића 
171, 31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс 
________ (назначити за које радно место се 
конкурише) „. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације могу се добити 
на телефон: 031/513-467.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
031/864-188 лок 12

Дефектолог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице под условима прописаним законом 
и ако има: 1. одговарајуће високо образо-
вање за дефектолога (рехабилитација, поре-
мећаја у понашању и логопедија) на студија-
ма другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке струковне 
студије) и лица са завршеним високим обра-
зовањем на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и да има дозволу за 
рад- лиценцу, у складу са Законом. 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трјању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
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, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно- образовни рад. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: потпуну лич-
ну и радну биографију са адресом и контакт 
телефоном, диплому о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, пријавни формулар (обра-
зац пријавног формулара кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копије. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. 
Пре закључења уговора о раду кандидат 
доставља доказ којим потврђује да има пси-

хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе лично или путем поште, на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона 031/864 188 лок 12. Конкурс 
траје осам дана од објављивања.
Неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Доцент за научну област Педaгошке 
и андрагошке науке, ужа научна 

област Методика наставе 
математике

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из научне области 
за коју се наставник бира. Општи предуслов: 
Кандидати морају да испуњавају општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чл. 72 ст. 4. Закона о високом образовању и 
чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу и чл. 88. Статута Педагошког факултета 
у Ужицу. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута 
Педагошког факултета у Ужицу, Правилника 
о критеријумима за избор наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Правилника о ужим научним, 
уметничким и стручним областима Универ-
зитета у Крагујевцу. На Конкурс приложи-
ти: 1. пријаву на конкурс, 2. биографију, 3. 
уверење о држављанству, 4. извод из мати-
чне књиге рођених, 5. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом докторату (односно 
уверења) из одговарајуће научне области 
(Филолошке науке), 6. очитану личну кар-
ту, 7. потврду надлежног органа да канди-
дат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, 8. списак струч-
них и научних радова, као и саме радове, 9. 
доказ о педагошком искуству са навођењем 
послова које је кандидат обављао, 10. оцену 
педагошког рада, 11. друге доказе којима се 
доказује испуњеност услова. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса сви кандидати су у обавези 
да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску — ЦД) у складу са упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање (доступно на: https: //www.kg.ac.rs/
dokumenti.php). Пријаве са документима са 
назнаком „За конкурс”, доставити на адре-
су: Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог 
Саве 36.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 15 дана (од 
дана објављивања у листу „Послови” преко 
Националне службе за запошљавање).

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место тре-
ба да испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајућу врсту и степен стручне спреме 
у складу са чланом 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
и чланом 3. став 1 тачка 8. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (Сл. гласник 
РС - Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) -да у складу са чла-
ном 142 Закона има 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 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; -да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз одштампан и попуњен образац пријавног 
формулара, потписане пријаве са радном био-
графијом у којој је потребно навести да ли и 
које програме зна да ради на рачунару, канди-
дати достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе), доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци од објављивања огласа 
у публикацији „Послови”), извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”) и уверење или потврду да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (уверење 
мора бити издато након објављивања огласа 
у публикацији „Послови”). Образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете науке и технолошког 
развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу Школе (ул. 
Браће Михаиловића 8. Ариље). Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1011 | 26.10.2022.84

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место 
треба да испуњава следеће услове: да посе-
дује одговарајућу врсту и степен стручне 
спреме у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ”Стеван 
Чоловић”Ариље - завршен 1. степен струч-
не спреме, односно завршену основну шко-
лу, -да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
-да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; -да има држављанство 
Републике Србије и -да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз одштампан и попуњен образац 
пријавног формулара, потписане пријаве са 
радном биографијом кандидати достављају 
доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оригинал или оверена фотокопија 
сведочанства о завршеној основној школи), 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”), извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци од објављивања 
огласа у публикацији „Послови”) и уверење 
или потврду да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) ЗООСОВ (уверење мора бити изда-
то након објављивања огласа у публикацији 
„Послови”). Образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја 
у делу Ново на сајту, на адреси http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу Школе (ул. 
Браће Михаиловића 8. Ариље). Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”

31255 Рогачица, Рогачица
031/3850-440

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. одговарајуће образовање 
за наставника за рад у основној школи, 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 сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајићи 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 струч-
не области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-

бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 2. дозволу за рад наставни-
ка распитача и стручног сарадника и то за 
рад у школи у подручју рада којем припада 
школа; 3. има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања предвиђеног чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на; 4. обуку и положен испит за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора положи у року од две 
године од дана ступања на дужност; 5. има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6. није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да 
има држављанство Републике Србије; 8. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат за дирек-
тора Школе уз пријаву на конкурс (пријавни 
формулар са сајта МПНТР-а) подноси: 1. био-
графске податке, односно радну биографију, 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању за наставника и 
стручног сарадника у овој школи, 3. овере-
ну фотокопију лиценце (дозволе за рад) за 
наставника и стручног сарадника, односно 
уверења о положеном стручном испиту, 4. 
оверену фотокопију решења о положеном 
испиту за директора, уколико поседује, 5. 
потврду о најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 6. 
оригинал или оверена фотокопија уверење 
о држављанству, 7. оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них, 8. доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), уколико га поседује, 9. резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претход-
но обављало дужност директора школе), 10. 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење не старије од 6 месеци), 
11. уверење из казнене евиденције МУП-а 
о неосуђиваности, 12. уверење из надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора, 13. 
оригинал потврде или оверена фотокопија 
потврде Повереника за заштиту равноправ-
ности да није, складу са законом утврђено, 
дискриминаторно понашање, 14. доказ да 
зна српски језик, на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високо школске 

установе). Директор се бира на период од 
4 године. Сви наведени докази саставни су 
део пријаве за конкурс, морају бити овере-
ни и не могу бити старији од шест месеци. 
Подаци који се прикупљају биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у 
конкретном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник 
РС” број 87/18) и Правилником о заштити 
података о личности школе. Рок за подно-
шење пријава - 15 дана од дана објављи-
вања огласа. Министар у року од 30 дана 
од дана пријема документације, врши избор 
директора Школе и доноси решење о њего-
вом именовању, о чему школа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са траженом докумен-
тацијом доставити на адресу Основна шко-
ла”Стеван Јоксимовић, Рогачица, 31255 Рога-
чица са назнаком „За конкурс за директора” 
или лично у Секретатијат школе. Документа-
ција се неће враћати по окончању конкурса. 
О резултатима конкурса кандидат ће бити 
обавештен у року од 8 дана од дана прије-
ма Решења о именовању директора Школе 
од стране министра просвете, науке и техно-
лошког развоја. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 031/3850-440.

ВАЉЕВО

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник историје
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана до његовог повратка

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник”, број 88/17, 27/2018 - др закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1. да имају 
одговарајуће образовање за наставнике пре-
ма чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник”, број 
88/17, 27/2018 - др закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и чл. 2 тачка 14 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 
и 1/2021); 2) да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
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 лца, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају доказе о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 заједно са 
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одштампаним, попуњеним пријавним фор-
муларом доступним на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а доказ из тачке 2 дос-
тављају пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати су дужни да уз одштампан, пријавни 
формулар доставе и: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или 
оверену копију уверења о стеченом висо-
ком образовању ако диплома није уручена; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверена копија уверења о 
неосуђиваности за кривична за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лца, 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од шест месеци; доказ о 
познавању српског језика (потврда, уверење) 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућује се 
на психолошку процену способност за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, обавиће конкурсна комисија 
коју именује директор школе, по пријему 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, у просторијама Ваљев-
ске гимназије, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи, у оригинал или овереној фотокопији биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 
Лице за давање обавештења о јавном кон-
курсу је Јелена Бељић, секретар школе, тел. 
014/221-622. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова доставити лично у секретаријат 
школе радним данима од 10.00-13.00 сати 
или поштом на горе наведену адресу са наз-
наком „За конкурс-историја”.

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
до његовог повратка са функције 

директора школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник”, број 88/17, 27/2018 - др закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1. да имају одгова-
рајуће образовање за наставнике према чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018 

- др закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
чл. 2 тачка 14 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела 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 лца, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају доказе о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 заједно са 
одштампаним, попуњеним пријавним фор-
муларом доступним на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а доказ из тачке 2 дос-
тављају пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати су дужни да уз одштампан, пријавни 
формулар доставе и: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или 
оверену копију уверења о стеченом висо-
ком образовању ако диплома није уручена; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверена копија уверења о 
неосуђиваности за кривична за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лца, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од шест месеци; доказ о 
познавању српског језика (потврда, уверење) 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућује се 
на психолошку процену способност за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, обавиће конкурсна комисија 
коју именује директор школе, по пријему 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, у просторијама Ваљев-
ске гимназије, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 

пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи, у оригинал или овереној фотокопији биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 
Лице за давање обавештења о јавном кон-
курсу је Јелена Бељић, секретар школе, тел. 
014/221-622. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова доставити лично у секретаријат 
школе радним данима од 10.00-13.00 сати 
или поштом на горе наведену адресуса наз-
наком „За конкурс-математика”.

ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ” 
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник математике
са 89 % радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 113/17 и 95/18) кандидати тре-
ба да испуњавају посебне услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22, 6/22 и 10/22) и то: 1. да имају 
одговарујуће образовање; односно висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вичана дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолотног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање и 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 санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Сви кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
одштампани пријавни формулар достављају 
школи, уз кога се прилаже: оверена копија 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3. 
ЗОСОВ-а (не старије од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад под-
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носи кандидат који није стекао диплому на 
српском језику; биографију са прегледом 
радног ангажовања. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавиће 
конкурсна комисија коју именује директор 
школе, по пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ „Прота Матеја Ненадо-
вић” Бранковина, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на 
горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Лице за давање обавештења о кон-
курсу је Босиљка Јовановић секретар школе, 
тел. 014/272-116.

Наставник математике
са 89% радног времена за рад  
у издвојеном одељењу школе  

у Голој Глави

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 113/17 и 95/18) кандидати тре-
ба да испуњавају посебне услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22, 6/22 и 10/22) и то: 1. да имају 
одговарујуће образовање; односно висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вичана дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолотног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање и 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 санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 

Србије; 5. да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Сви кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
одштампани пријавни формулар достављају 
школи, уз кога се прилаже: оверена копија 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3. 
ЗОСОВ-а (не старије од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на 
српском језику; биографију са прегледом 
радног ангажовања. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавиће 
конкурсна комисија коју именује директор 
школе, по пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ „Прота Матеја Ненадо-
вић” Бранковина, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на 
горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Лице за давање обавештења о кон-
курсу је Босиљка Јовановић секретар школе, 
тел. 014/272-116.

Наставник физике
са 60% радног времена за рад у 
матичној школи у Бранковини  
и издвојеном одељењу школе  

у Голој Глави

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 113/17 и 95/18) кандидати треба 
да испуњавају посебне услове из члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
3/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 
10/22) и то: 1. да имају одговарујуће обра-
зовање; односно високо образовање стечено 
на студијама другог степена мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривичана дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолотног 
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 санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Сви кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а одштампани пријавни 
формулар достављају школи, уз кога се при-
лаже: оверена копија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3. ЗОСОВ-а (не старије од шест месе-
ци); доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику; биографију са прегле-
дом радног ангажовања. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавиће кон-
курсна комисија коју именује директор школе, 
по пријему резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, у просто-
ријама ОШ „Прота Матеја Ненадовић” Бран-
ковина, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на горе наведе-
ну адресу са назнаком „За конкурс”. Лице за 
давање обавештења о конкурсу је Босиљка 
Јовановић секретар школе, тел. 014/272-116.

Наставник енглеског језика
са 99% радног времена за рад у 
матичној школи у Бранковини и 

издвојеним одељењима у Голој Глави и 
Бабиној Луци, на одређено време ради 

замене запослене дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 113/17 и 95/18) кандидати тре-
ба да испуњавају посебне услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22, 6/22 и 10/22) и то: 1. да имају 
одговарујуће образовање; односно висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вичана дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолотног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање и 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 санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Сви кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
одштампани пријавни формулар достављају 
школи, уз кога се прилаже: оверена копија 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3. 
ЗОСОВ-а (не старије од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на 
српском језику; биографију са прегледом 
радног ангажовања. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе или телефоне, које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавиће 
конкурсна комисија коју именује директор 
школе, по пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, 
у просторијама ОШ „Прота Матеја Ненадо-
вић” Бранковина, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на 
горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Лице за давање обавештења о кон-
курсу је Босиљка Јовановић секретар школе, 
тел. 014/272-116.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савла-
дан програм са обавезном уводном обуком 
за педагошког асистента при Министарству 
просвете. Кандидати треба да испуњавају 
и остале услове, сходно члану 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21). Сви кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а одштампани пријав-
ни формулар достављају школи, уз кога се 
прилаже: оверена копија дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење о неос-
уђиваности за кривична дела утврђена у чла-
ну 139 став 1 тачка 3. ЗОСОВ-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; био-
графију са прегледом радног ангажовања. 
Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућује се 
на психолошку процену способност за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на кон-
такт адресе или телефоне, које су навели у 
својим пријавама. Разговор са кандидатима 
са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавиће конкурс-
на комисија коју именује директор школе, 
по пријему резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, у просто-
ријама ОШ „Прота Матеја Ненадовић” Бран-
ковина, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњености услова слати на горе наведе-
ну адресу са назнаком „За конкурс”. Лице за 
давање обавештења о конкурсу је Босиљка 
Јовановић секретар школе, тел.014/272-116.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17525 Трговиште, 8. српске ударне бригаде 1
тел. 017/452-254

Наставник технике и технологије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са функције 

директора школе

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 
6/2020 и 129/2021) и то: да имају одгова-
рајуће високо образовање, у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/2020 
и 129/2021), као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
5/2022, 6/2022, 10/2022); да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела 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 обзирно изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степе-
на и врсте образовања, односно уверења 
- ако диплома није издата); уколико канди-
дат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење или потврда о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријава на конкурс треба да садржи и 
податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт теле-
фон), радно место на које кандидат конку-
рише. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као 
и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017/474-095

Професор електро групе предмета 
(предмети: системи стабилности са 
35% радног времена и електричне 
машине са 15% радног времена)
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
који је на функцији директора школе

УСЛОВИ: у радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 
113/17 и 95/18), испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 
27/18 - др. Закон, 6/20 и 129/21). Кандидат 
треба да поседује одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и да 
испуњава услове из Правилника степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада електротехни-
ка („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” број 4/2022); 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 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 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе одговарајућу докумен-
тацију којом се доказује испуњеност пропи-
саних услова и то: оверену фотокопију уве-
рења или дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању (кандидати који су 
завршили други степен студија достављају 
и оверену фотокопију дипломе са основних 
студија), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не ста-
рији од шест месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од шест месеци), оригинал уверења 
о неосуђиваности, оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу (само 
уколико кандидат има положен испит). Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштам-

паним, попуњеним и потписаним формула-
ром, достављају школи, лично или поштом 
у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курсну комисију - електро група предмета”, 
на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити на теле-
фон 017/473-900.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9

тел. 017/422-245

Чистачица
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („ Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2021 и 
2/2022). У радни однос могу бити примље-
на лица која испуњавају одређена услове: 1. 
поседују одговарајуће образовање, основно 
образовање - први степен стручне спреме, 2. 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад у школи, 3. нису осуђивана 
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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4. имају 
држављанство Републике Србије, 5. знају 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Услови из ст. 1 чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из ст. 1 тач. 
1, 3-5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
докази из ст. 1 тач. 2 овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити: пријавни формулар (кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, РС и заједно са 
осталом документацијом достављају школи); 
биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверења, којим се доказује 
одговарајуће образовање; оригинал уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (извод из 
казнене евиденције МУП-а Србије, оригинал 
или оверена копија не старија од 6. месеци); 
одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика, сходно чл. 139 ст. 1 тач. 5 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику). Пријаве (пријавни формулар) са 
потребним доказима о испуњености услова 
за пријем, односно заснивање радног односа, 
слати у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” на адре-
су: Основна школа „Јован Јовановић Змај”, 
17500 Врање, Јужноморавска 9, са назнаком 
„За конкурс” или лично доставити управи 
школе. Пријаве које не испуњавају услове 
конкурса у погледу прописаног степена и 
врсте образовања, односно одговарајућег 
образовања, прописаног занимања (струч-
ног назива), пријаве које буду непотпуне (не 
садрже све захтеване доказе о испуњебности 
услова конкурса) и неблаговремене, неће се 
узимати у разматрање приликом одлучивања 
у поступку пријема у радни однос. Информа-
ције поводом конкурса могу се добити на 
имејл адреси: zmajvranje@gmail.com. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9

тел. 017/422-245

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентичмо тумачење) 
кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чл. 139 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („ Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022 и 2/2022). У радни однос могу бити 
примљена лица која испуњавају одређе-
не услове: 1. поседују одговарајуће високо 
образовање; (на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена који комбинују целине и одгова-
рајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему треба 
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да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; (2) 
на основном студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године); 2. поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад у школи; 3. 
да нису осуђивана 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 при-
мања или давање мита; за кривично дело 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. имају држављанство Републике 
Србије; 5. знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из ст. 1чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености улова из 
ст. 1 тач.1, 3-5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а докази из ст. 1 тач. 2 овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Обавезно образовање из чл. 140 овог закона 
је и образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: пријавни 
формулар (кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министартсва просвете, науке и технолош-
ког развоја, РС и заједно са осталом доку-
ментацијм достављају школи); биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе, 
односно уверење, којим се доказује одго-
варајуће образовање; оригинал уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у 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 кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминатомо пона-
шање (извод из казнене евиденције МУП-а 
Србије, оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6. месеци); одговарајући доказ којим 
се доказује знање српског језика, сходно чл. 
139 ст. 1 тач. 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику). Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуње-
ности услова за пријем, односно заснивање 
радног односа, слати у року од 8 дана од 

дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” на адресу: Основна школа „Јован 
Јовановић Змај”у Врању, ул. Јужноморавска 
бр. 9, 17500 Врање, са ознаком: „За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Пријаве 
које не испуњавају услове конкурса у погле-
ду прописаног степена и врсте образовања, 
односно одговарајућег образовања, пропи-
саног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтева-
не доказе о испуњености услова конкурса) 
и неблаговремене, неће се узимати у раз-
матрање приликом одлучивања у поступ-
ку пријема у радни однос. Информације 
поводом конкурса могу се добити на имејл: 
zmajvranje@gmail.цом, Милена Маринковић, 
директор школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17501 Врање, Милунке Савић бб.

Наставник здравствене психологије
са 40% радног времена, на одређено 

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

одржавања трудноће

УСЛОВИ: (1) професор психологије; (2) 
дипломирани школски психолог-педагог; (3) 
дипломирани психолог; (4) мастер психолог.

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено 

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

рада ради неге детета и посебне  
неге детета

УСЛОВИ: (1) професор физике; (2) дипло-
мирани физичар; (3) дипломирани астрофи-
зичар; (4) дипломирани инжењер физике, 
смер индустријска физика; (5) дипломирани 
физичар за општу физику; (6) дипломирани 
физичар за примењену физику; (7) профе-
сор физике за средњу школу; (8) дипломи-
рани физичар - истраживач; (9) дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну 
физику; (10) дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику; (11) дипло-
мирани физичар - медицинске физике; (12) 
дипломирани професор физике - мастер; (13) 
дипломирани физичар - мастер; (14) дипло-
мирани физичар - мастер физике - метеоро-
логије; (15) дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије; (16) дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике; (17) 
дипломирани професор физике - хемије - 
мастер; (18) дипломирани професор физи-
ке-информатике - мастер; (19) дипломирани 
физичар - професор физике - мастер; (20) 
дипломирани физичар - теоријска и експери-
ментална физика - мастер; (21) дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер; (22) дипломирани физичар - при-
мењена физика и информатика - мастер; 
(23) мастер физичар; (24) мастер професор 
физике. Лице из тачке 14) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области 
физике.

Наставник математике
са 72,22% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до њеног повратка са 

функције директора школе

УСЛОВИ: 1) професор математике; (2) дипло-
мирани математичар; (3) дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене; 
(4) дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; (5) дипломирани мате-
матичар - информатичар; (6) дипломирани 
математичар - професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике - тео-
ријско усмерење; (9) професор математике 
- теоријски смер; (10) професор математике 
и рачунарства; (11) професор информатике 
- математике; (12) професор хемије - мате-
матике; (13) професор географије - мате-
матике; (14) професор физике - математи-
ке; (15) професор биологије - математике; 
(16) дипломирани математичар - астроном; 
(17) дипломирани математичар - теоријска 
математика; (18) дипломирани математи-
чар - примењена математика; (19) дипломи-
рани математичар - математика финансија; 
(20) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); 
(21) дипломирани информатичар; (22) 
дипломирани професор математике - мас-
тер; (23) дипломирани математичар - мас-
тер; (24) мастер математичар; (25) мастер 
професор математике; (26) мастер матема-
тичар - професор математике; (27) мастер 
инжењер примењене математике. Лице из 
тачке 13) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник кинезиологије вежбе и 
практична настава

са 20% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до њеног повратка са 

привременог премештаја на друго радно 
место а најкасније до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техни-
чар; виши физиотерапеут; струковни тера-
пеут; струковни физиотерапеут; струковни 
радни терапеут; специјалиста струковни 
радни терапеут; специјалиста струковни 
физиотерапеут; дипломирани терапеут 
рехабилитације.

ОСТАЛО: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано 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 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Уз пријаву на конкурс 
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са кратком биографијом доставити оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумена-
та: диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, уверење из казнене 
евиденције, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима и децом доставља се пре закључења 
уговора о раду, - пријавни формулар са зва-
ничне странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати са назнаком „За 
конкурс”, на адресу школе.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб.
тел. 017/825-051

Професор математике
са 11,11% радног времена, на одређено 

време, до краја школске године,  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: завршен природно-математички 
факултет, мастер математичар. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане члано-
вима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 
6/2020, 129/2021), и то: да поседује одго-
варајуће образовање за наставнике у скла-
ду с одредбама чл. 139, 140, 141, 142Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела при- мање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међуна родним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 5 
овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2 овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: диплому или уверење о 
стеченом образовању- оригинал или ове-
рену фотокопију, извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверену копију, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или ове-
рену 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 ове-
рену копију, уверење из казнене 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 под-
носи 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 уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис тар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, тј.доказе 
о испуњености услова, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи (поштом или лично) на горе наведе-
ну адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем 
у радни однос (не отварати) „, односно са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
(не отварати) „. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Докази о испуњавању услова 
предвиђених овим огласом, ако нису ориги-
нални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Служ-
бени галасник РС”, број: 93/2014 и 22/2015). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир приликом доношења 
одлуке о избору кандидата по овом конкур-
су.Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе. Контакт теле-
фон: 017/825-051.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

Наставник немачког језика
са 88,88% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и услове прописан у члану 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање односно високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
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 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да 
има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, 

у складу са Европским системом преноса 
бодова (сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу има ово образовање); 
звање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 
17/21); да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе у оригиналу или овереном 
препису / фотокопији следећу документа-
цију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) 
уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; 3) диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми и одговарајућу исправу коју 
издаје вискошколска установа као доказ да 
кандидат има образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина или 
да је положио испите из педагогије и пси-
хологије и доказ да има положен испит за 
лиценцу односно стручни испит; 4) доказ о 
неосуђиваности 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 родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5) одштампан и попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете; 6) доказ о знању српског језика 
(достављају кандидати који су образовање 
стекли на другом језику); 7) краћу радну 
биографију (осим кандидата који први пут 
заснивају радни однос). Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и уче-
ницима вршиће Национална служба за запо-
шљавање 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 уче-
ницима (лекарско уверење), не старије од 6 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРА ЈАНКОВИЋ”

26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел./факс: 013/859-036

e-mail: oskusic@gmail.com
www.skolakusic.edu.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 1) да 
поседује одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона за наставника и то за рад 
у школи оне врсте и подручја рада којој при-
пада Школа, за педагога и психолога, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна 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) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; 6) да има 
дозволу за рад наставника и стручног сарад-
ника; 7) да има обуку и положен испит за 
директора (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на 
дужност); 8) најмање осам година рада у уста-
нови, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс сагласно Закону о основа-
ма система образовања и васпитања кандидат 
треба да поднесе: оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис / фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о радном искуству односно годинама рада 
после стеченог одговарајућег образовања 
(ову потврду издају образовне установе где 
је кандидат стекао радно искуство); уверење 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања (да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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) прибавља се од надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, подигнута оптужница или 

донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених; потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (осим кандидата 
који су средње, више или високо образовање 
стекли на српском језику); доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); лекарско уверење (не старије 
од шест месеци): оверен препис / фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно). Документе о чињени-
цама о којима се води службена евиденција 
(осим уверења из казнене евиденције суда): 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење из 
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, 
може прибавити школа. Уверење из казнене 
евиденције суда неосуђиваности кандидат 
прибаваља сам. Одредбом члана 9 и 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке, орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка 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 сматра-
ти неуредним (члан 103 став 3) Потребно је 
да учесник конкурса достави изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: 
да школа прибави податке о којима се води 
службена евиденција (извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о некажњавању) или 
се изјашњава да ће као кандидат те податке 
прибавити сам. Изјава се саставља у слобод-
ној форми. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз наведене доказе како би Конкур-
сна комисија могла даље да поступа. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у часопису Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Сва документа морају да буду 
у оригиналу или овереној фотокопији и не 
враћају се кандидату. Пријаве са документа-
цијом слати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 013/859-036. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Наставник разредне наставе 
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у свему према Правилнику о и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС „11/2112, 
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; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије 
и знање језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен пријавни фор-
мулар преузет са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
- www.mpn.gov.rs; кратку биографију; уверење 
о држављанству, оригинал или оверена копија 
- (не старије од 6 месеци у тренутку подно-
шења пријаве), извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; потврду о некажња-
вању од надлежне полицијске управе (не ста-
рије од 6 месеца од објављивања конкурса); 
уколико диплома није издата на српском јези-
ку, потврду да зна српски језик, а за лица која 
нису стекла образовање на српском језику - 
доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима, кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве послати на адресу: ОШ 
„Паја Јовановић“, 26300 Вршац, Школски трг 
3. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона 013/839-853.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

djurajaksicpavlis@yahoo.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122 став 5 чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да 
има: 1). одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога -стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
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дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, са претходно 
завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или - на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3) обуку и 
положен испит за директора установе; 4). нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 5) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6) да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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; 7) држављанство 
Републике Србије; 8) знање српског језика на 
коме се и остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
достави: оригинал или оверену фотокопију/
препис дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију/препис уверења о положеном 
стручном испиту - лиценце (дозволе) за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, оригинал или оверену фотокопију / пре-
пис уверења (дозволе) о положеном испиту 
за директора установе (уколико кандидат 
не поднесе уверење о положеном испиту за 
директора, пријава се неће сматрати непот-
пуном, а кандидат изабран за директора шко-
ле који нема положен испит дужан је да исти 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност), оригинал или оверену фотоко-
пију/препис потврде о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања у трајању 
од најмање осам година након стеченог одго-
варајућег образовања, оригинал или оверену 
фотокопију/препис уверења/доказа о знању 
српског језика, као језика на коме се у школи 
остварује образовно васпитни рад (ако се из 
дипломе о стеченом образовању може утвр-
дити да је образовање стечено на српском 
језику, не треба подносити посебан доказ о 
знању језика), штампане податке или фотоко-
пију личне карте, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену фотокопију / препис лекар-
ског уверења - доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (може се приложити лекарско 
уверење из персоналног досијеа, а канди-
дат изабран за директора ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење), оригинал или оверену фотокопију / 
препис уверења надлежне Полицијске управе 
МУП-а и надлежног суда опште надлежнос-
ти да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у 

одредби члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника доставља се ако га кандидат 
има), уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора школе/установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (ако је 
за време мандата вршен стручно-педагошки 
надзор установе и спољашње вредновање), 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби. Документација која се доставља уз 
пријаву на конкурс у фотокопији или препи-
су мора бити оверена код јавног бележника. 
Уверење о држављанству Републике Србије, 
лекарско уверење и уверења надлежне Поли-
цијске управе МУП-а, надлежног суда опште 
надлежности да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у одредби члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, не могу бити старији од шест месеци. 
Формулар пријаве на конкурс кандидат преу-
зима на сајту Министраства просвете, науке и 
технолошког развоја www.mpn.gov.rs. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. 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 наредног 
радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која у свом прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана рачунајући од дана објављи-
вања у публикацији НСЗ „Послови”. Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
кандидати достављају у затвореној ковер-
ти лично или путем поште на адресу: ОШ” 
Ђура Јакшић” Павлиш, Ул. Жарка Зрењанина 
79, 26333 Павлиш, са назнаком „Конкурс за 
директора”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе и преко 
телефона 013/2891-130.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Васпитач
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чл. 24 Зако-
на о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове из чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и да имају 
одговарајуће образовање. Кандидат мора да 
има одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања VI или VII степен стручне спре-
ме, смер васпитач; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 

или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати, уз пријавни форму-
лар (који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), треба да доставе доказе о испуње-
ности услова (оверене преписе): диплому о 
стручној спреми; уверење - потврду о нео-
суђиваности (да није старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (да није старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них; потврду високошколске установе којом 
се потврђује да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у складу са Европским системом преноса 
бодова или оверени документ да је у току 
студија положио испите из педагогије или 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља канди-
дат пре закључења уговора о раду, а доказ 
да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад се доставља 
уз пријаву у случају да је одговарајуће обра-
зовање стечено ван територије Републике 
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом у Националну 
службу за запошљавање у Зајечару. Рок за 
пријем пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве се достављају лично или поштом 
на горе наведену адресу. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована решењем од 
стране директора установе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ 

КАПЛАР“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12

тел. 019/731-604, 019/731-004

Наставник немачког језика
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139, 140, и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студијама 
другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно 
групе предмета; студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне или 
стручне области или области педагошких нау-
ка, на основним студијама у трајању од нај-
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мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 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 Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 
6. да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина у складу са 
чл, 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Заинтересовани кандида-
ти попуњавају апликациони формулар који се 
налази на званичној интернет страници МПН-
ТР и одштампан формулар достављају уста-
нови са следећом документацијом у прилогу: 
дипломом о стеченој стручној спреми, у ове-
реној фотокопији и доказом о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 (уверење са високошколске установе 
или копија индекса), сматра се да наставник 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио струч-
ни испит односно испит за лиценцу, има ово 
образовање; уверењем о неосуђиваности из 
надлежне полицијске управе, у оригиналу или 
овереној фоткопији не старије од 6 месеци; 
уверењем о држављанству, у оригиналу или 
овереној фоткопији; очитаном личном картом. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене и обавити разговор са њима (о 
термину разговора биће обавештени путем 
телефона и мејла који су доставили у апли-
кационом формулару). У року од 8 дана од 
дана обављеног разговора комисија сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору. 
Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања обрзложене листе. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кадидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање и поднета документација са пријав-
ним формуларом не враћа се кандидатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 

објављивања у листу НСЗ „Послови”. Уколи-
ко последњи дан истека рока падне у недељу 
или државни празник, као последњи дан исте-
ка рока рачунаће се први наредни радни дан. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу 
школе, лично (у времену од 8 до 12 часова) 
или поштом (препоручено, где ће се, као дан 
пријема, рачунати дан и час пријема у пошти), 
са назнаком „За конкурсну комисију”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Оглас објављен 07.09.2022. године у публи-
кацији „Послови” (број 1004), поништава се 
у целости.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
23262 Томашевац, Трг слободе 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 122, 139 и 140 став 1 и став 2 Закона 
и то: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 остварује образовно-васпит-
ни рад; 6) да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
7) да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
да има положен испит за директора установе 
(кандидат који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две 
године од ступања на дужност). Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ни један кан-
дидат са одговарајућим образовањем из чла-

на 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: потребна документација: пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov. rs); диплома о стеченом високом 
образовању; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (овај доказ се 
прибавља пре закључења уговора о раду); 
уверење МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона; уверење о држављанству РС; доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
васпитно образовни рад (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику, 
доставља уверење високошколске установе; 
доказ о положеном стручном испиту (лицен-
цу) за рад наставника, васпитача, стручног 
сарадника; доказ о положеном испиту за 
директора (лиценцу) - кандидат који нема 
лиценцу за директора може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директо-
ра школе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност; доказ о радном 
стажу у установи од најмање осам година на 
пословима образовања и васпитања; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, ако га има) и ако се пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора, доставља резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је вршено спољашње 
вредновање); преглед радне биографије и 
предлог програма рада директора. Наведе-
на документација доставља се у оригиналу 
или овереној фотокопији (овера не старија 
од шест месеци од објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”). Документација 
коју кандидат достави не враћа се, већ се 
чува у архиви школе. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе”, поштом или лично (сваког радног 
дана од 08.00 до 13.00 часова), у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса (поче-
так рока се рачуна од првог наредног дана 
по објављивању), на горе наведену адресу. 
Пријаве поднете по истеку рока су небла-
говремене и као такве неће бити узимане 
у разматрање. Пријаве које не садрже сву 
потребну докуметацију наведену у конкурсу 
непотпуне су и као такве неће бити узимане 
у разматрање. Избор директора врши Минис-
тар просвете, науке и технолошког развоја у 
року од 30 дана од дана пријема документа-
ције коју доставља Школски одбор, и доноси 
решење о његовом именовању, о чему шко-
ла обавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Директора установе чије седиште 
се налази на територији Аутономне покраји-
не Војводине именује министар, уз претход-
но прибављену сагласност надлежног органа 
аутономне покрајине. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, радним даном од 08.00 до 13.00 часова.



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1011 | 26.10.2022.94

Infostud огласи

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

За све додатне информације (као и евентуал-
не рекламације / примедбе) у вези са огласима 
са наведеног сајта можете се обратити сервису 
корисничке подршке на имејл kontakt@infostud-
poslovi.com

Infostud огласи

ВИКТОР ЧОБАНОВИЋ ПР, 
ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА 

ПРОФИСТИЛ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Руменачки пут 68

тел. 067/7281-6964
e-mail: konkurs@profistil.rs

www.profistil.rs

Предузеће Профистил из Новог Сада бави 
се производњом и продајом професионалне 
радне одеће модерног дизајна и врхунског 
квалитета, већ више од три деценије. Поред 
радне одеће бави се и израдом рекламног 
текстила, а са задовољством истиче да поред 
производње и продаје, клијентима нуди 
више врста брендирања текстила штампом и 
везом. Потребан нам је

Шивач - кројач
за рад у Новом Саду  

(послодавац обезбеђује смештај)
25 извршилаца

Опис посла: шивење радних униформи - 
мантила, блуза, панталона, кошуља и сл. 
на равноштепајућим машинама, ендлари-
ци, двоигловки, појасарки, лактарици и др; 
шивење више врста мајица - Т-shirt, Polo и 
сл. на ендларици, ибердеку и др; кројење са 
аутоматским полагањем материјала, катер 
за сечење, рад на бансеку, рапид и круж-
ном ножу; рад на аутоматима за џепове, 
паспул машинама, дорада - рупице, дугмад, 
пеглање, паковање, контрола; рад се одвија 
по фазама.

УСЛОВИ: обавезно радно искуство на посло-
вима шивења или кројења минимум 2 годи-
не; средњошколско или основно образо-
вање. Примамо само вредне и амбициозне 
кандидате чији је мотив добра зарада и 
одлични услови за рад; професионалност, 
одговорност и педантност у раду; способ-
ност учења и усвајања нових вештина. 
Месечна плата 70.000 РСД. Рок за пријављи-
вање 13.11.2022.

ПЕПЕЉУГА ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Церска 82

тел. 067/7281-3152

Хигијеничарка - чистачица
стамбених зграда

УСЛОВИ: одговорна, педантна и вред-
на особа; радно искуство није неопходно. 
Обезбеђена је обука. Радно време: 08-16 

часова (радним данима). Месечна плата 
45.000-70.000 РСД. Рок за пријављивање 
13.11.2022.

ПИНБЕТ ДОО БЕОГРАД
11040 Београд, Сокобањска 1

e-mail: pinnbetstudenjak@gmail.com

Оператер
у спортској кладионици  

(Јурија Гагарина 29 б, Нови Београд)

Опис посла: уплата и исплата тикета; рад са 
новцем; послуживање пића; основно позна-
вање рада на рачунару.

УСЛОВИ: искуство за рад је пожељно али 
није и неопходно; љубазност, поузданост 
и одговорност према раду. Почетна плата 
55.000 РСД. Рок за пријваљивање 13.11.2022.

ТРГОВИНСКА РАДЊА И 
МЕЊАЧНИЦА ННС НЕБОЈША 

СЛАВКОВИЋ ПР БЕОГРАД 
(РАКОВИЦА)

11090 Београд, Патријарха Јоаникија бб.
e-mail: nenadsl@yahoo.com

Радник
у мењачници

УСЛОВИ: стручна спрема: ВСС, ВШС, ССС, 
ВКБ; пожељно радно искуство и сертификат. 
Месечна плата 50.000 РСД. Рок за пријављи-
вање 13.11.2022.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
MILI PHARM PLUS

Гроцка
11306 Београд, Смедеревски пут 44

e-mail: suzana.milenkovic22@gmail.com
тел. 067/7281-7744

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: средња школа смер фармацеут-
ски техничар; лиценца за рад; одговорност, 
љубазност, комуникативност и колегијал-
ност. Месечна плата 70.000-80.000 РСД. Рок 
за пријављивање 13.11.2022.

LIBA PHARM
11307 Болеч, Смедеревски пут 120

e-mail: suzana.milenkovic22@gmail.com
тел. 067/7281-7515

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: средња школа смер фармацеут-
ски техничар; лиценца за рад; одговорност, 
љубазност, комуникативност и колегијал-
ност. Месечна плата 70.000-80.000 РСД. Рок 
за пријављивање 13.11.2022.

INTERNATIONAL FOOD FACTORY 
092 DOO

11000 Београд, Марка Орешковића 7
e-mail: velibor.malesevic@gmail.com

тел. 067/7281-8400

Возач - достављач

Опис посла: достава хране из нашег ресто-
рана, нашим колима и скутерима за Звездару 
или Нови Београд.

УСЛОВИ: Б категорија (325/сат), пожељно 
и АМ за скутер 50цц (350/сат). Смене 10-18 
и 15-23h; плаћен одмор, плус 5.000 РСД на 
плату за превоз и телефон. Сатница 325-350 
РСД. Рок за пријављивање 13.11.2022.

АЛФАМЕД ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Љубомира Стојановића 3

тел. 067/7281-5715
e-mail: info@alfamed.rs

Возач - достављач

Опис посла: пријем, сортирање и дистрибу-
ција лабораторијске потрошне пластике и 
опреме

УСЛОВИ: минимална средња школска спре-
ма, активан возач са возачком дозволом Б 
категорије. Месечна плата 45.000-65.000 
РСД. Рок за пријављивање 12.11.2022.

АС МАЦУРА ДОО 
НОВИ БЕОГРАД

11077 Нови Београд, Тошин бунар 232-Б
тел. 067/7281-3013

e-mail: bogoljub@macura.rs

АутоСервис МАЦУРА је модеран сервис са 
традицијом основан 1978. године. Сталним 
усавршавањем и проширењем делатности 
клијентима тренутно нуди лимарске-фар-
барско услуге, услуге механике - електрике 
- електронике, технички преглед и регистра-
цију возила, вулканизер и центрирање трапа, 
продају и чување гума, продају ауто делова и 
опреме, прање возила. Потребан нам је

Аутомеханичар - дијагностичар

УСЛОВИ: искуство на истој или сличној пози-
цији; познавање електрике и електронике на 
возилима; пракса на више типова возила и 
познање рада на дијагностичким уређајима. 
Месечна плата 120.000-170.000 РСД. Рок за 
пријављивање 11.11.2022.

СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ ПР
VUK GAMES

11060 Београд, Рузвелтова 1
тел. 067/7281-6832

e-mail: miljanapajovic995@gmail.com

Радник у PS5 играоници
за рад у Рузвелтовој 1, Македонској 5, 

Ваљевског одреда 57 (Борча)

УСЛОВИ: минимум IV степен средње стру-
чне спреме; пожељно искуство у раду, али 
није неопходно. Месечна плата 35.000-45.000 
РСД. Рок за пријављивање 11.11.2022.

FAMILY HERITAGE DOO
11060 Београд, Мије Ковачевића 7а
e-mail: director@heritagebelgrade.com

Рецепционер

УСЛОВИ: професионалност и жеља за 
учењем и напредовањем; пријатна, одговор-
на и комуникативна особа; радно искуство 
није неопходно; пожељно је образовање из 
области туризма; течан енглески је обавезан. 
Рок за пријављивање 17.11.2022.

http://www.profistil.rs/


Бесплатна публикација о запошљавању 9526.10.2022. |  Број 1011 |   

Infostud огласи

USD CABLE
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Рамаданска 49
e-mail: posao@usdcable.rs

USD Cable д.о.о. је највећи извођач радова за 
SBB. Током 20 година рада постао је препо-
знатљив по квалитету услуга, прецизности, 
одговорности, радној етици и професионал-
ности. Шири делатност на послове комер-
цијалних послова и у ту сврху креира тим 
комерцијалиста за продају физичким лицима. 
Потребан нам је

Комерцијалиста на терену
за регион Београда

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство на истом или слич-
ном послу; основно знање рада на рачуна-
ру (MS Office); возачка дозвола Б категорије. 
Рок за пријављивање 17.11.2022.

AVIFF GROUP
ДОО БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД

11000 Београд, Косовска 1, спрат 4
e-mail: Filip@aviffgroup.rs

Комерцијалиста - менаџер продаје

УСЛОВИ: обавезна Б категорија; основно 
знање енглеског језика; основно знање рада 
на рачунару односно Microsoft Office пакета. 
Месечна плата 60.000-100.000 РСД. Рок за 
пријављивање 17.11.2022.

SMART ENERGY SAVING
ДОО БЕОГРАД

11210 Београд, Црног бора 36
e-mail: jelena.pesic@smartes.rs

Smart Energy Saving д.о.о. бави се пројек-
товањем, монтажом и одржавањем систе-
ма климатизације, вентилације, грејања и 
расхладне технике. Потребан нам је

Машински инжењер - извођач 
радова

Опис посла: извођење и пројектовање инста-
лација у оквиру следећих области: клима-
тизација и вентилација, грејање, соларни 
системи, системи за припрему санитарне 
потрошне воде; израда идејних пројеката; 
израда пројеката изведеног објекта; изра-
да пројектне документације; ревизија тех-
ничке документације и услуга надзора над 
извођењем радова.

УСЛОВИ: искуство најмање 3 године; знање 
енглеског језика - конверзација, читање, 
писање; поседовање лиценце сматраће се као 
предност. Рок за пријављивање 17.11.2022.

PROSPERA LINE 
ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД

11189 Београд, Тошин бунар 188а, локал 30
e-mail: prosperalinedoo@gmail.com

Благајник - административни  
радник

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; 
радно искуство пожељно али није неопход-

но; обавезно познавање рад на рачунару, 
MS Excell, MS Word; брзо или слепо куцање; 
добре комуникационе вештине; пожељно 
искуство у раду са новцем али није неоп-
ходно. Рок за пријављивање 17.11.2022.

PRESS INTERNATIONAL
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад 
Професора Грчића 1в

e-mail: radoica.damjanovic@pressint.rs

Комерцијалиста на терену
за рад у Инђији

Опис посла: продаја производа из асорти-
мана послодавца; обилазак терена (Инђија, 
Стара Пазова), аквизирање и контрола реа-
лизације продаје; одржавање контакта са 
постојећим купцима; истраживање тржишта 
и проналажење нових купаца; праћење извр-
шења уговорених послова и реализовања 
наплате од купаца; редовно извештавање о 
оствареним контактима и реализацији про-
даје; праћење кретања на тржишту из делат-
ности послодавца; обављање других послова 
по налогу послодавца.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; 
поседовање возачке дозволе Б категорије; 
рад на рачунару; претходно радно искуство 
на комерцијалним пословима продаје раз-
личите робе; поседовање способности за 
самостално организовање, одговоран, орга-
низован и предузимљив прилаз послу. Рок за 
пријављивање 17.11.2022.

АУТО-КЕШ ЦЕНТАР ДОО 
БЕОГРАД

11000 Београд 
Ваљевског одреда 104

e-mail: autokes@eunet.rs

Продавац - трговац  
ауто деловима

Опис посла: рад за тезгом; претрага делова у 
постојећим софтверима; продаја и издвајање 
робе и издавање рачуна за исте; пријем и 
сортирање робе.

УСЛОВИ: посвећеност послу; тимски рад; 
прецизност, тачност и љубазност према куп-
цима. Месечна плата 60.000-100.000 РСД. 
Рок за пријављивање 17.11.2022.

HEALTH MEDIC HOUSE DOO
21000 Нови Сад 

Народног фронта 73 А, спрат 1
e-mail: ranko.r.makivic@gmail.com

Књиговођа

Опис посла: врши књижење улазних и 
излазних рачуна; врши израду калкулација; 
врши израду рачуна и доставља их купци-
ма; обавља послове финансијске оперативе; 
уноси припремљене податке у рачунар, врши 
контролу унетих података и врши сортирање 
и слагање података; обавља све послове 
финансијске оперативе који произилазе из 
делатности привредног друштва; прати и 
извршава обавезе привредног друштва по 
основу плаћања пореза и доприноса; ажурно 
води све потребне евиденције о финансијс-

ком пословању привредног друштва; архиви-
ра документацију из делатности радног места 
и одговара за правилно чување исте.

УСЛОВИ: висока / виша стручна спрема; 
добре комуникационе способности; позна-
вање рада на рачунару; тимски оријенти-
сани; радно искуство на истим или слич-
ним пословима минимум 1 година. Рок за 
пријављивање 17.11.2022.

MAISON CROWN DOO
11000 Београд 

Кнеза Михаила 52
e-mail: manager@maisonroyale.rs

тел. 067/7281-9490

Собарица

Опис посла: детаљно чишћење соба, одржа-
вање хигијене хотела.

УСЛОВИ: одговорност, педантност, добре 
организационе способности и спремност на 
тимски рад; искуство на истим или сличним 
пословима. Рок за пријављивање 17.11.2022.

PRVAKO ENGINEERING
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Срете Младеновића 2

e-mail: srdjan.mladenovic@kraljevicardaci.com
reception@kraljevicardaci.com

Хотелско апартмански комплекс „Краљеви 
чардаци Spa”, власништво је грађевинске 
фирме „Првако инжењеринг” из Крагујев-
ца налази се на 1450 м надморске висине 
Копаоника. Од 2011. године када су у „Чар-
дацима“ одсели први гости, овај комплекс 
непрекидно расте, развија се и својим гос-
тима нуди богате садржаје. „Туристички 
цвет”, најпрестижнија награда за туризам 
у Србији, коју традиционално додељује 
Туристичка организација Србије за значај-
на остварења у подизању квалитета турис-
тичких услуга, као и за допринос развоју, 
унапређењу и промоцији туризма у катего-
рији хотел 2021. године је припао Краље-
вим Чардацима. 

За рад на Копаонику, у комплексу Краљеви 
чардаци SPA потребни су нам:

Шеф кухиње  
а La Carte ресторана

Опис посла: директно учешће у припре-
ми хране; одређивање дневних задужења 
запослених у кухињи; планирање, организа-
ција и надгледање операција рада кухиње; 
требовање и набавка намирница, материјала 
за потребе кухиње, обука запослених; над-
гледање и одржавање високог нивоа проду-
ктивности рада кухиње, као и сигурносних и 
санитарних стандарда.

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме 
(пожељна угоститељска школа); најмање 5 
година радног искуства на позицији кувара 
или главног кувара. Обезбеђен смештај и 
храна за кандидате из Рашког округа. Рок за 
пријављивање 17.11.2022.
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Infostud огласи

Радник техничке службе хотела

Опис посла: техничко одржавање хотелских 
соба и просторија унутар хотела; одржавање 
хотелског комплекса; одржавање и рад на 
паркингу.

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме; 
пожељно радно искуства; добре органи-
зационе и комуникационе способности; 
изражен тимски дух; флексибилност и пре-
дузимљивост. Обезбеђен смештај и хра-
на за кандидате из Рашког округа. Рок за 
пријављивање 17.11.2022.

Рецепционер

Опис посла: комуникација са гостима, запос-
ленима; пријем и смештај гостију; одјава 
гостију; наплата пружених услуга (хотелских 
рачуна); организовање послова у сектору 
рецепције; рад по сменама I/II.

УСЛОВИ: ССС и/или висока стручна спрема; 
добро познавање страних језика (енглески 
обавезан, остало пожељно); радно искуство 
(рад на рецепцији, у туризму); одличне рето-
ричке способности. Обезбеђен смештај и 
храна за кандидате из Рашког округа. Рок за 
пријављивање 17.11.2022.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ 

ЛИЦА „ЕЛИЗАБЕТА“
11060 Београд, 4. Флавијеве легије 16

e-mail: info@elizabeta.rs

Здравствени неговатељ
више извршилаца

Опис посла: здравствена нега корисника 
установе; помоћ корисницима око храњења, 
појења, пресвлачења, шетње, умивања; 
подела терапије, превијања и слично.

УСЛОВИ: пријатна, љубазна, вредна особа; 
тимски рад. Месечна плата 50.000-60.000 
РСД. Рок за пријављивање 17.11.2022.

АВЕНТУРИН ТИМ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Хусинских рудара 15/4

e-mail: office@aventurintim.com

Авентурин тим је компанија која се већ дужи 
низ година успешно бави послом, који се 
у том домену пословања назива комплет-
на логистичка подршка а која подразумева 
максимално учешће и залагање за макси-
малну сигурност наших клијената, у посло-
вима из области: међународног транспорта, 
царињења робе, складиштења робе, доставе 
до крајњег корисника. Потребан нам је

Помоћни радник
за рад у магацину, Остружница  

- јавно царинско складиште

Опис посла: вршење утовара / истовара и 
претовара роба; припрема робе према захте-
вима клијената -паковање, стречовање, 
позиционирање; хигијена магацина и мани-
пулативног простора у кругу магацина.

УСЛОВИ: пожељно је радно искуство на 
сличним или истим пословима; минимум III 
степен стручне спреме; одговорно понашање 
према радних обавезама. Рок за пријављи-
вање 17.11.2022.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Нека занимања којима ће се нови 
предузетници бавити су: кројачи, 

козметичари, аутомеханичари, стола-
ри, фотографи. Будући предузетници 
су приликом доделе информисани и о 
програмима подршке коју пружа НСЗ 
као што су програми за опремање но-
вих радних места и нефинансијке мере 
подршке кроз посредовање приликом 
запошљавања, селекције лица и профе-
сионалне селекције приликом одабира 
кандидата за запошљавање. Заједнич-
ки циљ свих актера на тржишту рада 
је тежња ка смањењу незапослености и 
повећању животног стандарда.

Присутне је најпре поздравио Душко 
Нединић председник Општине Петровац 
на Млави. Изразио је велико задовољство 
дугогодишњом успешном сарадњом са 
НСЗ Филијалом Пожаревац. И ове годи-
не, на основу локалног акционог плана 
запошљавања приоритет приликом до-
дела субвенција за запошљавање има-
ли су незапослени из категорије теже 
запошљивих. Истакао је задовољство да 
Општина Петровац на Млави може да 
помогне незапослена лица да реше своју 
незапосленост и постану предузетници. 
Укупно је за ову меру 2022. године из-
двојено 4,2 милиона динара од чега је 2,1 

милион динара издвојила Општина Пет-
ровац на Млави. Сваке године ова општи-
на повећава износ за програм самозапо-
шљавања и на тај начин повећава и број 
нових предузетника.

НСЗ Филијала Пожаревац има 
дугогодишњу сарадњу са Општином 
Петровац на Млави у бројним активнос-
тима и пројектима. Ретроспективу ус-
пешне сарадње истакла је Соња Мирић 
Младеновић в.д директора Филијале 
Пожаревац, приликом уручења угово-
ра. Мирић Младеновић је подсетила да 
је први сајам запошљавања који је ор-
ганизовала НСЗ Филијала Пожаревац 
после пандемије корона вируса управо 
организован у Петровцу на Млави.

НСЗ и општина издвајају из године у 
годину већи износ средстава за програме 
активне политике запошљавања. У 2022. 
години издвојено је више од пет мили-
она динара заједничких средстава који 
су уложени у активне мере политике за-
пошљавања. Поред средстава за субвен-
ције за запошљавање, део средстава је 
издвојен за Јавне радове и опремање но-
вих радних места. По речима директорке 
Филијале Пожаревац, четрнаесторо мла-
дих људи који уз помоћ ових средстава 
покреће сопствени посао а у будућности 
ће имати могућност да у склопу своје  

делатности запосле раднике са ове тери-
торије. Истиче да ће од њих четрнаесторо, 
дванаесторо покренути услужну делат-
ност, а двоје ће се бавити производњом. У 
питању су производи од дрвета и прућа и 
изградња стамбених и нестамбених обје-
ката. Дванаесторо нових предузетника 
из области услужних делатности су: ау-
томеханичари, аутоелектричари, услуге 
чишћења, бравари, заваривачи, козмети-
чари, фотографи и кројачи. 

Такође је подсетила присутне и да 
је у току пријава незапослених лица за 
програм „Моја прва плата“ и да је пра-
ви тренутак за незапослене младе који 
желе да стекну своје прво радно иску-
ство искористе прилику и пријаве се пу-
тем портала за овај програм. Из Општи-
не Петровац на Млави конкурисало је 
ове године 45 послодаваца за 85 радне 
позиције и 138 лица. 

Поред честитки будућим предузетни-
цима којима су уручени уговори, Мирић 
Младеновић је изразила наду да ће у го-
динама које долазе и даље сарађивати са 
Националном службом за запошљавање, 
овога пута као послодавци са потребама 
за проширењем својих радних капацитета 
и запошљавањем нове радне снаге. 

Марко Михајловић

Уговори за самозапошљавање  
у Петровцу на Млави

У скупштинској сали Општине Петровац на Млави, 18.10.2022. године свечано 
су уручени Уговори за самозапошљавање по локалном плану запошљавања. 

Том приликом додељено је 14 уговора, па ће ова општина у наредном 
периоду бити богатија са исто толико занатских и услужних радњи. 
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У сали општинске зграде у Краљеву, 
нови директор компаније „Леони Ср-

бија“ Милош Манић је са својим сарадни-
цима 19. октобра представио досадашњи 
рад своје компаније у нашој земљи и из-
ложио планове за предстојећи период, 
превасходно везане за запошљавање, 
будући да је планирано да у краљевач-
кој фабрици ради укупно 7.000 људи, а 
да сада имају потребу да у што краћем 
року ангажују 1.000 нових радника.

Презентацији су присуствовали 
представници Националне службе за за-
пошљавање, Савета за запошљавање, Ре-
гионалне привредне коморе и Регионалне 
агенције за просторни и економски раз-
вој Моравичког и Рашког округа, Школ-
ске управе, Факултета за машинство и 
грађевинарство, Центра за социјални рад, 
Удружења инжењера и техничара „До-
бривоје Божић“, Канцеларије за младе, 
хуманитарне организације Хелп, Удру-
жења „Руке пријатељства“, омладинских 
задруга „Дуга“ и „Копаоник“.

У циљу да се са релевантним инсти-
туцијама креира конструктивно парт-
нерство и заједно ради на остварењу 
великих и озбиљних планова, пословање 
компаније је представљено глобално, 
али и локално, у смислу шта фабрика у 
Краљеву нуди, који су бенефити рада у 
Леонију, у којој су фази развоја разли-
чити пројекти и зашто су им потребни 
додатни радници.

Иначе, са доласком ове компаније у 
Краљево осетно је побољшана привред-
на ситуација, а на тржишту рада смањен 
број незапослених. Према речима градо-
начелника Предрага Терзића, отварање 
Леонијеве фабрике у потпуности је про-
менило живот у Краљеву.

- Четири хиљаде и три стотине 
краљевачких породица сваког месеца 
прима редовну плату у Леонију. Њихов 
кућни буџет је зато већи, али је већи и 
буџет Града Краљева. Зато што имамо 
све више новца по основу наплаћеног 
пореза на зараде, можемо да градимо 
нове километре путева, водоводне и 
канализационе мреже, да реконструи-
шемо улице и тргове. Зато наш град из 
дана у дан напредује - рекао је градона-
челник и истакао да је састанак са пред-

ставницима Леонија прилику за разго-
воре о даљем развоју компаније, али и о 
даљем развоју Краљева.

Директор Милош Манић је том при-
ликом нагласио значај интензивирања 
сарадње Леонија са представницима свих 
релевнтних институција како би се адек-
ватно пратиле кадровске потребе у скла-
ду са повећањем производних капаците-
та фабрике у Краљеву. Како је рекао, та 
фабрика је унела живот, напунила кућне 
буџете, пуни и градски буџет, али и даље 
има велике потребе за запошљавањем.

- У наредном периоду од месец-два 
планирамо да запослимо још 700 до 
800 радника, а већ у првом кварталу 
наредне године укупно око 1.000 рад-
ника. Наша компанија пружа јако добре 
услове рада, што се може потврдити у 
нашим фабрикама у Нишу, Малошишту, 
Дољевцу и Прокупљу. С обзиром на то 
да је у Краљеву дуго постојала привред-
на атмосфера без велике индустрије, сви 
заједно морамо радити на усклађивању 
очекивања радника са потребама овак-
вих великих система и то је наш зајед-
нички задатак - поручио је Манић.

Он је објаснио да Леони функциони-
ше успешно и да представља стабилну 
компанију која радницима пружа сигур-
ну месечну зараду која никако није на 
нивоу мнинималца, као и да омогућава 
преквалификацију, тако да сам образов-
ни профил радника и није толико битан, 
јер је ту одличан тренинг сектор који 
спроводи преквалификацију за потре-
бе компаније. Поред тога, Леони пружа 
развојне могућности, како за директне, 
тако и за индиректне раднике компа-
није, додао је Манић и изразио наду 
да ће, заједничким снагама, компанија 
успети да унесе још живота, донесе још 
посла у Краљево и настави пут успеха.

С тим у вези, директорка људских 
ресурса у Леонију Јелена Спасић је 
објаснила да услови рада и систем на-
грађивања и бонуса важе за све четири 
фабрике које послују у Србији. Како је 
рекла, запослење у Леонију нуди мо-
дерно, врло пријатно и лепо радно ок-
ружење, људи раде у тимовима, са фан-
тастичном енергијом, а ту је и систем 
бонуса за ефикасност и квалитет.

- Наша компанија се препознаје и 
разликује од других по томе што даје при-
лику свима, јер нуди комплетан систем 
обуке унутар свог школског центра и неве-
роватне прилике за напредовање и даље 
усавршавање - поручила је Спасићева.

Директор краљевачке Филијале На-
ционалне службе за запошљавање Сне-
жана Прелић је представницима Леонија 
поручила да могу да рачунају на макси-
малну подршку, у смислу информисања и 
упућивања незапослених кандидата који 
су заинтересовани за рад у компанији.

- Од 2018. године и доласка Леонија 
у Краљево, са евиденције НСЗ је инфор-
мисано и у компанију упућено више од 
11.000 незапослених лица. Тренутно у 
фабрици ради више од 4.000 радника а, 
према нашој евиденцији, око 60 посто 
њих се запослило након што их је На-
ционална служба за запошљавање упу-
тила у Леони - рекла је Прелићева.

Леони је велика интернационална 
компанија, настала у Немачкој, која зва-
нично послује већ дуже од сто година. 
Присутна је на свим континентима и 
има 147 фабрика у 18 земаља, са више 
од 100.000 радника. Леони је број један 
на европском тржишту, а у свету је међу 
првих пет произвођача кабловских сето-
ва за ауто-индустрију.

Компанија „Леони Србија“ запошља-
ва у нашој земљи готово 14.000 радника, 
што представља велики удео у њеном 
укупном глобалном пословању. Фабрика 
у Краљеву је тренутно највећа фабрика 
унутар европског Леони система. Прос-
тире се на 60.000 м2, од чега је 45.000 
производни део, а према плановима, у 
њој би требало да ради чак 7.000 људи.

Србислав Антонијевић

„Леони“ представио у Краљеву развојне планове 

Потребно 1000 нових 
радника

Немачка компанија у својој фабрици у Краљеву тренутно запошљава око 
4.330 радника, а заједно са фабрикама у Малошишту, Нишу, Дољевцу и 
Прокупљу око 13.700, што је чини највећим индустријским приватним 

послодавцем у нашој земљи.



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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