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Како да предате оглас за слободна радна места

Администрација и управа 3
Трговина и услуге 19
Медицина 20
Здравство и социјална заштита 25
Ветерина 25
Индустрија и грађевинарство 25
Култура и информисање 26
Наука и образовање 26
Infostud огласи 80

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
–  пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  

нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,  
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Oпшти услови огласа/конкурса
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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА

ИНСТИТУЦИЈА

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

JАВНИ КОНКУРС

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Државна ревизорска институција, Београд, 
Макензијева 41.

II За именовање државних ревизора

1. Радно место државни ревизор, 
звање државни ревизор

Сектор број 1
- са местом рада у Београду  

- 2 извршиоца
- са местом рада у Нишу – 1 извршилац

2. Радно место државни ревизор, 
звање државни ревизор

Сектор број 2
- са местом рада у Београду  

- 3 извршиоца
- са местом рада у Новом Саду  

- 1 извршилац

3. Радно место државни ревизор, 
звање државни ревизор

Сектор број 3
- са местом рада у Београду  

- 2 извршиоца
- са местом рада у Новом Саду  

- 1 извршилац

4. Радно место државни ревизор, 
звање државни ревизор

Сектор број 4
- са местом рада у Београду  

- 2 извршиоца

Услови за рад на радном месту државни 
ревизор (под редним бројем 1, 2, 3 и 4): 
Високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање 
седам година радног искуства у струци од чега 
три године искуства на пословима који су пове-
зани са надлежностима Институције; положен 
испит за државног ревизора; као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа: Радна места попуња-
вају се заснивањем радног односа на неодређе-
но време.

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, доступна 
су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције
• организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се усмено;
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се усме-
но.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:

За радно место државни ревизор (под ред-
ним бројем 1):
- Посебна функционална компетенција за област 
рада – послови ревизије (ревизија система, 
ревизија успешности, финансијска ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима) провера-
ваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институ-
цији и Пословник Државне ревизорске институ-
ције) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи из области делокруга радног 
места (Закон о буџетском систему; Закон о буџе-
ту за календарску годину; Уредба о буџетском 
рачуноводству; Међународни стандарди финан-
сијског извештавања и Међународни стандарди 
ревизије; Закон о општем управном поступку) 
провераваће се усмено.

За радно место државни ревизор (под ред-
ним бројем 2):
- Посебна функционална компетенција за област 
рада – послови ревизије (ревизија система, 
ревизија успешности, финансијска ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима) провера-
ваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институ-
цији и Пословник Државне ревизорске институ-
ције) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи из области делокруга рад-
ног места (Закон о буџетском систему; Уредба 

о буџетском рачуноводству; Међународни рачу-
новодствени стандарди/Међународни стандар-
ди финансијског извештавања и Међународни 
стандарди ревизије; Закон о локалној самоупра-
ви; Закон о општем управном поступку) прове-
раваће се усмено.

За радно место државни ревизор (под ред-
ним бројем 3):
- Посебна функционална компетенција за област 
рада – послови ревизије (ревизија система, 
ревизија успешности, финансијска ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима) провера-
ваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институ-
цији и Пословник Државне ревизорске институ-
ције) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи из области делокруга рад-
ног места (Закон о буџетском систему; Уредба 
о буџетском рачуноводству; Међународни стан-
дарди финансијског извештавања и Међународ-
ни стандарди ревизије; Закон о здравственом 
осигурању; Закон о општем управном поступку) 
провераваће се усмено.

За радно место државни ревизор (под ред-
ним бројем 4):
- Посебна функционална компетенција за област 
рада – послови ревизије (ревизија система, 
ревизија успешности, финансијска ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима) провера-
ваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о Државној ревизорској институ-
цији и Пословник Државне ревизорске институ-
ције) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи из области делокруга рад-
ног места (Закон о буџетском систему; Уредба 
о буџетском рачуноводству; Међународни рачу-
новодствени стандарди/Међународни стандарди 
финансијског извештавања и Међународни стан-
дарди ревизије; Закон о јавним предузећима; 
Закон о рачуноводству; Закон о ревизији; Закон 
о општем управном поступку) провераваће се 
усмено.

3. Понашајне компетенције за сва радна 
места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) – 
провераваће се путем интервјуа базираном на 
компетенцијама (усмено).

4. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непосред-
но на адресу Државна ревизорска институција, 
Београд, Макензијева 41, са назнаком „За јавни 
конкурс”.

VI Лице које је задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Весна Конта, тел. 
011/3042-231.

VII Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.
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VIII Рок за подношење пријава: рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошњавање.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Државне ревизорске институције и 
Службе за управљање кадровима или у штам-
паној верзији у писарници Државне ревизорске 
институције, Београд, Макензијева 41.

Образац пријаве мора бити својеручно потписан.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
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 додеље-
ној шифри у року од 3 (три) дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

X Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном испиту 
за државног ревизора, оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинским управама.

Кандидати нису у обавези да поднесу доказе о 
чињеницама о којима орган води службену еви-
денцију.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених 
и доказ о положеном испиту за државног реви-
зора.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3).

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

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

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

Докази се достављају на адресу Државне реви-
зорске институције, Београд, Макензијева 41.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 23. новембра 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени путем контакт телефона које су навели 
у својим пријавама.

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

Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте бројеве телефона које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао председник Државне ревизорске 
институције.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Државне ревизорске 
институције, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе 
и на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД 

ЗА СТАТИСТИКУ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 
– испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – 
испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 
95/20181 и 157/2020), члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и члан 
27.к Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС.”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 
149/2020 и 118/2021), Републички завод за ста-
тистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републички завод за статистику, Београд, Мила-
на Ракићa 5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Статистичар – аналитичар, у 
звању саветник

у Сектору за квалитет, методологије 
и стандарде, Одсеку за регистре 
пословних субјеката, Групи за 

статистички пословни регистар и групе 
предузећа, Групи за административни 

регистар јединица разврставања
1 извршилац

Опис послова: Ради на методолошким решењи-
ма Статистичког пословног регистра, вођењу 
и одржавању истог и ради на методолошком 
развоју и увођењу годишњих стања статистич-
ке јединице Група предузећа; обавља послове 
координације, сарадње са административним 
изворима и оцене квалитета преузетих подата-
ка; припрема методолошко дефинисање и дизајн 
фаза одржавања СПР; врши структурне анализе 
великих и сложених пословних субјеката; ради 
на методолошкој припреми и вођењу истражи-
вања о локалним јединицама СПР; врши евиден-
тирање и праћење токова испуњавања захтева 
корисника; учествује у доношењу различитих 
интерних нормативних аката (упутстава, проце-
дура, правилника) који су везани за СПР, у циљу 
прилагођавања рада међународним стандар-
дима; израђује сложене аналитичке табеле на 
основу захтева корисника из земље и иностран-
ства и спроводи методолошка упутства за пот-
ребе испитивања задовољства корисника СПР; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука или природно-математичких наука 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање 3 године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

Национална служба
за запошљавање
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2. Статистичар – аналитичар, у 
звању саветник

у Сектору за националне рачуне, 
цене и пољопривреду, Одељењу за 

инпут-аутпут статистике, секторске и 
регионалне рачуне, Групи за инпут – 

аутпут статистике
1 извршилац

Опис послова: Израђује методологију 
инпут-аутпут статистике; ради на припреми 
изворних података и показатеља за табелирање, 
изради табела понуде и употребе и инпут-аутпут 
табела и балансирању робних токова у табела-
ма; повезује податаке и обрачуне из ове области 
са подацима и обрачунима у другим областима 
статистике; израђује анализе, студије и друга 
докумената и публикација из области инпут-аут-
пут статистике; ради на контроли обухвата, тач-
ности и другим квантитативним и квалитативним 
анализама база података потребних за израду 
табела понуде и употребе и инпут-аутпут табе-
ла; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области математичке науке или економске нау-
ке, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

3. Статистичар-аналитичар,  
у звању саветник

у Сектору пословних статистика, 
Одељењу за статистику  

индустрије и енергетике,  
Одсеку за статистику индустрије

1 извршилац

Опис послова: Врши припремање и спро-
вођење статистичких истраживања индустрије; 
припрема методологије и ради на ревизији 
методологија и методолошких инструмената за 
статистичка истраживања индустрије; врши тес-
тирање резултата и предлагање начина презен-
тације и публиковања статистичких података, 
садржине базе података и њихове интернет пре-
зентације; координира комуникацију корисника и 
даваоца статистичких података о релевантности 
и адекватности извора података и предлагању 
врсте аналитичког и другог коришћења подата-
ка од стране корисника; припрема и учествује 
у изради класификација и номенклатура, ради 
на изради студија, анализа и других докумена-
та потребних за кориснике; ради на пронала-
жењу оптималних решења у примени аутоматске 
обраде података, публиковању података и спро-
вођењу статистичких истраживања индустрије; 
прати инструменте економске и друге политике 
у области индустрије; учествује у пројектима 
међународне сарадње; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске науке или математичке науке 
или научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолош-
ких наука, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање 
3 године радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Статистичар-аналитичар,  
у звању саветник

у Сектору друштвених статистика,  
Групи за статистику статистику 

животног стандарда
1 извршилац

Опис послова: Обавља аналитичке послове 
из области животног стандарда; прати и при-
мењује методолошка упутства за истраживања 
из области животног стандарда; примењује 
дефинисана методолошка и системска решења 
у начину спровођења анкета; прати међуна-
родне стандарде и препоруке из области живот-
ног стандарда, као и њихову примену; учествује 
у дефинисању критеријума рачунске и логичке 
контроле анкентног материјала; прати истражи-
вања на терену и учествује у изради података и 
анализи резултата; припрема и израђује публи-
кације из области животног стандарда и одгова-
ра на захтеве корисника за подацима; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука или природно 
математичких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
(ИМТ) студије– демограф, на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање 3 година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Инжењер за подршку 
комуникационих ресурса,  
у звању млађи саветник

у Сектору за развој и међународну 
сарадњу, Одељењу за архитектуру и 

инжењеринг информационог система, 
Групи за комуникационе технологије

1 извршилац

Опис послова: Учествује у раду на примени 
постојећих и нових комуникационих технологија 
у изградњи, побољшању и проширењу комуни-
кационих ресурса; учествује у реализацији рачу-
нарских мрежа за симултане инсталације опера-
тивних система на велики број радних станица; 
учествује у примени постојећих и нових комуни-
кационих решења у циљу успостављању лин-
кова ка корисницима информационог система у 
подручним одељењима; учествује у надгледању 
рада и подешавања перформанси елемената 
рачунарско-комуникационе опреме у РЗС и под-
ручним одељењима; учествује у увођењу нових 
и подешавању постојећих оперативних система, 
као и њиховог међусобног повезивања; учест-
вује у контроли безбедности и заштити комуни-
кационе инфраструктуре; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области математичке науке или рачунарске 
науке, или научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља техничко-техно-
лошких наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-

листичким студијама на факултету, најмање јед-
на година радног искуства у струци или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

6. Радно место за нормативне 
послове, у звању саветник

у Сектору за финансије, правне послове 
и изборе, Одељењу за правне послове 
и изборе, Групи за правне и имовинске 

послове Републичког завода за 
статистику

1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу и импле-
ментацији правних прописа из делокруга рада 
Завода; учествује у поступку припреме и давања 
стручних мишљења о прописима о којима се 
Завод изјашњава; учествује у изради нацр-
та закона и других прописа из делокруга рада 
Завода; учествује у изради интерних аката Заво-
да; пружа стручна упутства везана за примену 
Закона о заштити података о личности; поступа 
по захтевима поднетим у складу са одредбама 
Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја из делокруга рада Завода; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање 3 године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Информатичар – аналитичар,  
у звању саветник

Сектору статистике за подручну 
јединицу за Аутономну покрајину 

Војводину, Одељењу статистике за 
подручну јединицу за подручје општина 

Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Кула, град 

Нови Сад, Оџаци, Сремски Карловци, 
Србобран, Темерин, Тител, са седиштем 

у Новом Саду, Одсеку за аналитику, 
информатику и информисање јавности, 

Групи за аналитику и информатику 
Републичког завода за статистику

1 извршилац

Опис послова: Ради на планирању, управљању 
и интеграцији информационих технологија за 
обраду статистичких истраживања; сарађује на 
пословима унапређења примене информацио-
них технологији и прати развој нових програм-
ских алата; ради на инсталирању и одржавању 
рачунарско-комуникационе и друге техничке 
опреме и брине о њој; обавља послове развоја 
апликације за обраду статистичких истраживања 
у складу са методологијом статистичких истра-
живања и одржава постојеће апликације; ради 
на администрацији информационог система и 
база података; анализира и врши израду резул-
тата статистичких истраживања; ради на визу-
елизацији статистичких података и графичкој 
припреми публикација; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких наука 
или техничко-технолошких наука или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академ-
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ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање 3 година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

III Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Чланом 9 Закона о 
државним службеницима („Сл. гласник РС”, 
бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 
64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018, и 157/2020) пропи-
сано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, доступна 
су сва радна места и да се избор кандидата се 
врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основима коришћења 
интернета, обрада текста и табела, табеларне 
калкулације) ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући 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 фото-
копији. Комисија може одлучити да се кандида-
ту изврши провера наведене компетенције ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:

За радно место под редним бројем 1:
• Посебне функционалне компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова (При-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирање доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације;
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Одлука о 
Програму званичне статистике и Уредба о кла-
сификацији делатности), провераваће се путем 
писане симулације;

• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Закон о привредним друшт-
вима), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 2:
• Посебне функционалне компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова (При-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације;
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о класификацији делатности), провераваће се 
путем писане симулације;
• Прописи, методологије и стандарди из делокру-
га радног места (European System of National and 
Regional Accounts 2010 (ESA 2010) – Regulation 
(EU) No 549/2013 of the European Parliament), 
провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова (При-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације;
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
званичној статистици и Закон о класификацији 
делатности), провераваће се путем писане симу-
лације;
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Индекси индустријске про-
изводње – Метаподаци), провераваће се путем 
писане симулације.

За радно место под редним бројем 4:
• Посебна функционална компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова (При-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације;
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
званичној статистици, Одлука о Програму зва-
ничне статистике), провераваће се путем писане 
симулације;
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Анкета о приходима и усло-
вима живота – Скраћена методологија), провера-
ваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 5:
• Посебне функционалне компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова (При-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације;
• Посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови (Office пакет и 
интернет технологије и информациона безбед-
ност), провераваће се путем писане симулације;
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Правил-
ник о безбедности информационо комуникацио-
ног система РЗС), провераваће се путем писане 
симулације.

За радно место под редним бројем 6:
• Посебнa функционалну компетенцију за област 
рада нормативних послова (законодавни процес) 
провераваће се путем писане симулације;
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о званичној статистици), провераваће се путем 
писане симулације;
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Пословник о раду Владе), 
провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 7:
• Посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови (Информациона 
безбедност), провераваће се путем писане симу-
лације;
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
званичној статистици и ИКТ стратегија), прове-
раваће се путем писане симулације;
• Софтвер (MS SQL Server), провераваће се 
путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Републичког завода за статистику www.
stat.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) провераваће се путем 
психометријског теста и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријава на конкурс шаље 
се поштом на адресу: Републички завод за ста-
тистику, 11000 Београд, Милана Ракића 5 или се 
предаје непосредно на писарници на истој адре-
си са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу:
Младен Величковић, телефон: 011/2412-922, 
локал 380,
Александар Нинковић: 011/2412-922, локал 291.

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

VII Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс: Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – листу „Послови”.

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на 
конкурс врши се на Образцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs и Републичког 
завода за статистику www.stat.gov.rs или у штам-
паној верзији на писарници Републичког завода 
за статистику, Београд, Милана Ракића 5, (при-
земље).

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

IX Докази коjе прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
• оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
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• оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
• оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
• оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручом испиту, подноси доказ о 
положеном правосудном испиту);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења или 
други акти којима се доказује на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком временс-
ком периоду је стечено радно искуство)

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се разматрати.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то неопходно за одлучивање 
у складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављajу личне 
податке о чињеницама садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. Документа 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државном 
органу, односно уверење о положеном право-
судном испиту. Потребно је да учесник конкурса 
у делу „Изјава” у обрасцу пријаве заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на адресу Републичког 
завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд.

XI Трајање радног односа: За сва радна мес-
та радни однос се заснива на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и које 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 

обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 21. новембра 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени писаним путем на адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источ-
но крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Републичког завода 
за статистику, Милана Ракића 5, Београд. Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (број телефона 
или email адреса) које наведу у обрасцима прија-
ве.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати, који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад, под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Републичког завода за ста-
тистику.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Републичког завода за статистику www.
stat.gov.rs и огласној табли Завода, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВA 
У СВОЈСТВУ ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА 

СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
I Назив установе Војске Србије у којој се 
врши попуна радних места: Војногeогрaф-
ски институт, Управе за обавештајно-извиђачке 
послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије

Радна места која се попуњавају:

1. Водећи технички сарадник, ЕС 
4Г12Е, ГРМ/ББ 05/740

у Одсеку за 2Д реституцију Одељења за 
фотограметрију Сектора за продукцију 

ГТМ Војногеографског института 
„Генерал Стеван Бошковић” Управе за 
обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) 

Генералштаба Војске Србије, место 
службовања Београд

1 извршилац

2. Самостални технички сарадник, 
ЕС 4660Д, ГРМ/ББ 08/570

у Одсеку за карторепродукцијску 
подршку Одељења за штампу и 

снадбевање ГТМ Сектора за геоподршку 
Војногеографског института „Генерал 

Стеван Бошковић” Управе за 
обавештајно – извиђачке послове (Ј-
2) Генералштаба Војске Србије, место 

службовања Београд
1 извршилац

Општи услови конкурса:
– да су кандидати пунолетни држављани Репу-
блике Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министар-
ству одбране и Војсци Србије,
– да им раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности, односно да нису осуђивани за таква 
дела казном затвора у трајању дужем од шест 
(6) месеци,

Посебни услови конкурса:
За радно место под редним бројем 1:
- завршена виша геодетска школа или висока 
школа струковних студија геодетског усмерења 
(180 ЕСПБ).
За радно место под редним бројем 2:
- завршена средња стручна школа у трајању од 4 
(четири) године графичког или техничког усме-
рења (офсет машиниста)

Заједничко за сва радна места:

II Изборни поступак: У изборном поступку 
биће примењени Критеријуми прописани Одлу-
ком о критеријумима за пријем цивилних лица 
на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и 
без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 
13/19, 20/20 и 2/22), и то:
1. За раднo местo под редним бројем 1 обухва-
та просек оцена са последњег нивоа школовања 
које је прописано за пријем на радно место (30% 
од укупног броја бодова), проверу знања и спо-
собности (30% од укупног броја бодова) психо-
лошку процену кандидата (30% од укупног броја 
бодова) и разговор са кандидатом (10% од укуп-
ног броја бодова), медицинско-здравствена про-
цена и безбедоносна процена.
2. За радно место под редним бројем 2 обухва-
та просек оцена са последњег нивоа школовања 
које је прописано за пријем на радно место (40% 
од укупног броја бодова), психолошку проце-
ну кандидата (30% од укупног броја бодова) и 
разговор са кандидатом (30% од укупног броја 
бодова), медицинско-здравствена процена и без-
бедоносна процена.

Тест знања и вештина ће се састојати из два 
дела, стручног и информатичког дела. Тестови су 
састављени од питања која се решавају заокру-
живањем једног или више понуђених одговора. 

Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 
приложени сви докази и који испуњавају све 
услове за запослење на формацијским местима 
за која конкуришу биће упућени на психолошку 
процену капацитета у надлежне војноздравстве-
не установе. Наведена процена врши се путем 
стандардизованих тестова. О датуму, времену 
и месту обављања процене психолошких капа-
цитета, кандидати ће бити обавештени писаним 
путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој 
процени губе право на даље учешће у изборном 
поступку.

Са кандидатима који задовоље процену психо-
лошких капацитета биће обављено тестирање 
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(стручно геодетски и информатички део). Кан-
дидати са више од 50% тачних одговора могу 
да учествују у даљем току селекције – разго-
вор са кандидатом. О датуму, времену и месту 
обављања тестирања и разговора, кандидати ће 
бити обавештени писаним путем на адресе наве-
дене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове 
конкурса, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са Пра-
вилником о безбедносним проверама лица које 
обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову позиву у било којој 
фази изборног поступка губе право на даље 
учешће о изборном поступку.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре прије-
ма у радни однос доставиће лекарско уверење о 
општој здравственој способности.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у магазину „Одбрана”.
(датум објаве 01. новембар 2022. године)

IV Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Информације о конкурсу 
могу се добити на телефон 011/3205-007 или 
011/3205-010, на сајту Војногеографског инсти-
тута www.vgi.mod.gov.rs и слањем е-mail на 
адресу vgi@vs.rs .

V Адреса на коју се подноси пријава за јав-
ни конкурс: Поштом на адресу: Војногеограф-
ски институт, улица Мије Ковачевића 5, 11000 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична 
достава пријава може се извршити у деловод-
ству Војногеографског института, Улица Мије 
Ковачевића 5, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву (која је обавезна) у 
којој се наводе основни лични подаци, адреса 
становања, контак телефон, mail адреса, редни 
број радног места на које се конкурише, канди-
дати поред кратке биографије прилажу и сле-
деће:
– диплома којом се потврђује стручна спрема, 
односно стечено прописано звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци);
– оригинал или оверена копија сведочанства за 
сваки разред завршене школе – за радна места 
за које је прописан 4. степен стручне спреме;
– извод из матичне књиге рођених (ако није 
нови образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да канди-
дат није кривично осуђиван казном затвора у 
трајању од најмање шест (6) месеци;
– уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фото-
копији која је оверена у општини, суду или од 
стране јавног бележника.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини, суду или 
код јавног бележника, биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци 

Србије, при избору за пријем у службу у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије додат-
но се вреднује чињеница да је супружник, однос-
но члан породице погинулог професионалног 
припадника Војске Србије, погинулог или умрлог 
од последица повреда задобијених на вршењу 
службе у Војсци Србије, дете палог борца, 
супружник професионалног припадника Војске 
Србије премештеног из једног у друго место 
службовања и супружник односно члан породи-
це професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад за радни однос заснован на 
неодређено време траје 6 месеци. Запосленом 
који не задовољи на пробном раду отказује се 
радни однос без права на новчану накнаду без 
отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
web страници Министарства одбране Републике 
Србије. Потписану изјаву је неопходно доставити 
уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење из 
суда и МУП-а да се против лица не води кривич-
ни поступак, односно да лице није осуђивано на 
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; 
уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

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

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављансву 
и извода из матичне књиге рођених, подно-
се решење о распоређивању на радно место, 
односно формацијско место у организационој 
јединици у којој ради, или решење да је нерас-
поређено.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове подршке 
обраде података петролошких 
и минералошких истраживања, 

разврстано у звању млађи саветник
у Одељењу за петрологију, 

минералогију и кристалографију, у 
Сектору за регионалну геологију

1 извршилац

Опис послова: Учествује у петролошким испи-
тивањима седиментних, магматских и метамор-
фних стена на терену; учествује у одређивању 
парагенезе руда, рендгенских анализа минерала, 
радиометријских и гранулометријских анализа 
стена; ради на оптичким инструментима (микро-
скопи и лупе), са изворима рентгенског зрачења 
и минералним уљима; учествује у припреми 
геолошких карата из делокруга рада Одељења; 
учествује у дефинисању пројектних задатака 
за израду пројеката геолошких истраживања у 
земљи и иностранству; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (студијски програм 
Геологија – Модули: Минералогија и кристалогра-
фија или Петрологија и геохемија) на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 
једну годину радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за подршку 
пословима истраживања 

неметаличних минералних 
сировина, разврстано у звању млађи 

саветник
у Одељењу за неметаличне минералне 
сировине, у Сектору за истраживање 

лежишта минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима истражи-
вања лежишта минералних сировина при изради 
основних геолошких пројеката и изради листова 
металогенетске карте; пружа стручну подршку у 
изради извештаја о потенцијалности подручја у 
погледу проналажења лежишта неметаличних 
минералних сировина; учествује у прикупљању 
података за реализацију извештаја о резултати-
ма извршених истраживања; учествује у теренс-
ком раду геолошких истраживања неметаличних 
минералних сировина; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из области 
Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија 
– Економска геологија) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање јед-
ну годину радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за подршку 
пословима инжењерскогеолошког 
истраживања, разврстано у звању 

млађи саветник
у Групи за инжењерску геологију, у 

Одељењу за инжењерску геологију и 
геомеханичку лабораторију, у Сектору 

за геотехнику и хидрогеологију
1 извршилац
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Опис послова: Учествује у пословима 
инжењерскогеолошких истраживања на тере-
ну при изради листова ОИГК; учествује у при-
купљању података за извештај о геохазардима; 
прикупља попдатке за реализацију инжењерско-
геолошких истраживања за потребе просторног 
планирања; учествује у обради података прет-
ходних/ранијих инжењерскогеолошких истражи-
вања; учествује у припреми радних верзија гра-
фичке и техничке документације о извршеним 
инжењерскогеолошким истраживањима; обавља 
мање сложене послове инжењерскогеолошког 
картирања; прикупља податке и информације 
за припрему радних материјала за израду проје-
ката, студија, извештаја и елабората; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски програм 
Геотехника) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање једну годину 
радног искуства у струци или најмање пет годи-
на радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

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

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кандида-
та и само кандидат који испуни унапред одређе-
но мерило за проверу одређених компетенција у 
једној фази изборног поступка може да учествује 
у провери следећих компетенција у истој или 
наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару 
или увидом у одговарајући сертификат);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
писане симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовању знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ који је тражен у конкурсном поступ-
ку о поседовању знања и вештина из наве-
дених области 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 доказ о познавању рада на 
рачунару у оригиналу или овереној фотокопији. 
Само кандидати чији сертификат потврђује посе-
довање знања о сваком од наведних појединач-
них програма могу бити ослобођени тестирања 
компетенције дигитална писменост. Комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који је 
кандидат приложио уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:

1) Радно место за послове подршке обра-
де података петролошких и минералош-
ких истраживања, разврстано у звању млађи 
саветник, у Одељењу за петрологију, минерало-
гију и кристалографију, у Сектору за регионалну 
геологију
- посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада стручно-оперативни послови 
(Методе и технике опсервације, прикупљања и 
евидентирања података; Технике обраде и изра-
де прегледа података;) – провераваће се путем 
усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (планска документа, прописи и 
акта из надлежности и организације органа – 
Закон о рударству и геолошким истраживањима) 
– провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини пројеката 
геолошких истраживања и елабората о резулта-
тима геолошких истраживања) – провераваће се 
путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (возачка дозвола Б категорије) 
– провераваће се увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно 
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно 
је да кандидат достави возачку дозволу у ове-
реној фотокопији на дан полагања посебних 
функционалних компетенција. Kандидати који 
не доставе оверену фотокопију возачке дозволе 
не настављају са даљом провером ПФК и биће 
искључени из даљег изборног поступка.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

2) Радно место за подршку пословима 
истраживања неметаличних минералних 
сировина, разврстано у звању млађи саветник, 
у Одељењу за неметаличне минералне сирови-
не, у Сектору за истраживање лежишта мине-
ралних сировина
- посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада стручно-оперативни послови 
(методе и технике опсервације, прикупљања и 
евидентирања података) – провераваће се путем 
усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (планска документа, про-
писи и акта из надлежности организације органа 
– Закон о рударству и геолошким истраживањи-
ма) – провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места – Правилник о садржини пројеката 
геолошких истраживања и елабората о резулта-
тима геолошких истраживања) – провераваће се 
путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (возачка дозвола Б кате-
горије) – провераваће се увидом у приложени 
документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно 
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно 

је да кандидат достави возачку дозволу у ове-
реној фотокопији на дан полагања посебних 
функционалних компетенција. Kандидати који 
не доставе оверену фотокопију возачке дозволе 
не настављају са даљом провером ПФК и биће 
искључени из даљег изборног поступка.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

3) Радно место за подршку пословима 
инжењерскогеолошког истраживања, раз-
врстано у звању млађи саветник, у Групи за 
инжењерску геологију, у Одељењу за инжењер-
ску геологију и геомеханичку лабораторију, у 
Сектору за геотехнику и хидрогеологију
- посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информа-
ција) – провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон о 
рударству и геолошким истраживањима) – про-
вераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места – Правилник о садржини 
пројеката геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања) – провера-
ваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (возачка дозвола Б кате-
горије) – провераваће се увидом у приложени 
документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно 
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно 
је да кандидат достави возачку дозволу у ове-
реној фотокопији на дан полагања посебних 
функционалних компетенција. Kандидати који 
не доставе оверену фотокопију возачке дозволе 
не настављају са даљом провером ПФК и биће 
искључени из даљег изборног поступка.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет) – провера 
ће се вршити путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама за сва 
радна места.

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

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.

V Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс (путем поште): Гео-
лошки завод Србије, Београд, Немањина бр. 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

Непосредан пријем попуњеног обрасца пријаве 
на конкурс врши се на шалтеру писарнице Упра-
ве за заједничке послове републичких органа, 
ул. Немањина бр. 22-26, Београд (на коверти 
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је потребно навести да је прималац Геолошки 
завод Србије, са назнаком „За јавни конкурс”).

VI Лицe којe je задуженo за давање оба-
вештења: Јована Стикић, контакт телефон: 
064/8505-813, од 10 до 12 часова.

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

VIII Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Геолошког завода Србије и Служ-
бе за управљање кадровима.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
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 додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

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

X Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 иску-
ство), оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинскоj управи. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, број: 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) је, између 
осталог, прописано да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским рокови-

ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном пра-
восудном испиту. Потребно је да учесник конкур-
са у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од 5 (пет) радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на наведену адресу Геолошког завода 
Србије (путем поште) или непосердно на шал-
теру писарнице Управе за заједничке послове 
републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

XII Врста радног односа: радна места 
попуњавају се заснивањем радног односа на 
неодређено радно време.

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 21. новембра 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или e-mail адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источ-
но крило). Интервју са комисијом обавиће се у 
просторијама Геолошког завода Србије, Бео-
град, Ровињска број 12. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe:
Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. Проб-
ни рад за радни однос на неодређено време 
траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 

именовао директор Геолошког завода Србије. 
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Гео-
лошког завода Србије, на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

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, 97/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-7677/2022 
од 30. септембра 2022. године, Министарство 
финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство финансија, Београд, Кнеза Мило-
ша број 20.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за студијско-аналитичке 
и финансијске послове,  
звање виши саветник

Одељење за финансијске послове, 
Секретаријат Министарства

2 извршиоца

Опис послова: Координира припрему и 
израђује општа акта из делокруга рада Оде- 
љења; организује, прати и контролише спро-
вођење законитог, наменског и економичног 
трошења буџетских средстава из надлежнос-
ти Одељења; координира припрему и израђује 
Предлог за приоритетне области финансирања 
и средњорочне приоритете јавних инвестиција 
из надлежности Одељења; евидентира и прати 
извршења буџета на месечном нивоу у складу 
са одобреним апропријацијама; обавља стру-
чне послове у припреми и изради извештаја 
и решења за исплату која су из надлежности 
Одељења; израђује Предлог финансијског пла-
на из надлежности Одељења, за израду Закона 
о буџету; учествује припреми и изради циклич-
ног финансијског плана; припрема и израђује 
извештаје, информације и анализе из области 
које су у надлежности Одељења; обавља и друге 
послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области економске науке или образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или на специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 7 година радног иску-
ства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

III Место рада: Београд.
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IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и 
то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост”, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције – дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:
- Посебнa функционалнa компетенцијa у одређе-
ној области рада – финансијско-материјални 
послови (методе и поступци финансијског пла-
нирања, анализе и извештавања) провераваће 
се путем симулације – писано.
- Посебнa функционалнa компетенцијa за 
одређено радно место – планска документа, про-
писи и акти из надлежности и организације орга-
на (Уредба о буџетском рачуноводству) – прове-
раваће се путем симулације – писано.
*- Посебнa функционалнa компетенцијa за 
одређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Уредба о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намеште-
ника).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Министарства 
финансија www.mfin.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

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

V Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 

наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – листу „Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства финансија или у штампаној вер-
зији у писарници Министарства финансија, Кнеза 
Милоша 20.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку.

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

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинскоj управи.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, број: 18/16 и 95/18) је, између 
осталог, прописано да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од пет радних дана 
од дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе 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 избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства финансија, Београд, Кнеза Мило-
ша бр. 20.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 21. новембра 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени на 
бројеве телефона или електронске адресе које 
су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министар-
ства финансија, Кнеза Милоша број 20 у Београ-
ду. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електрoнске адресе), које наведу 
у својим пријавама.

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

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

XII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Татјана Јовановић, тел. 011/7652-
359.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно 
на писарници Министарства финансија, Кнеза 
Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног мес-
та”.

НАПОМЕНE
Чланом 9 Закона о државним службеницима про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши 
на основу провере компетенција. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандида-
ти са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у односу 
на кандидате без положеног државног стручног 
испита. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено време 
траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
је именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији и огласној табли Министарства финансија, 
на интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

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 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и Закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става: 51 Број:112-6716/2022 од 1. септембра 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде: Сектор за пољопривредну политику, 
Београд – Савски венац, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за израду извештаја 
о утицају промене климе и 

мерама за прилагођавање сектора 
пољопривреде, у звању саветник
Група за праћење утицаја промене 

клима на сектор пољопривреде, Сектор 
за пољопривредну политику

1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује податке 
од значаја о утицају промена климе на сектор 
пољопривреде; израђује извештаје о аспека-
тима промене климе у пољопривредним поли-
тикама и мерама; учествује у анализи утицаја 
промене климе на сектор и појединачне гране 
производње, врсте и културе; учествује у при-
преми информација и докумената од значаја за 
преговоре о чланству Републике Србије и ЕУ у 
области пољопривреде; учествује у анализи 
усклађености мера пољопривредне политике са 
мерама Заједничке пољопривредне политике ЕУ 
са аспекта климатских промена; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 годинe, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор канди-
дата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција:
1. организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста;
2. дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се 
писаном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању 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 извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који буду испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, вршиће се провера посебних функ-
ционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – 
провераваће се писано путем теста
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација; ex ante и ex post анализа ефеката јав-
них политика/прописа) – провераваће се писано 
путем симулације и
3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место релеватни прописи из делокруга радног 
места (Закон о пољопривреди и руралном раз-
воју; Закон о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју; Закон о заштити животне сре-
дине; Закон о заштити од града) – провераваће 
се писано путем симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о знању енглеског језика, на траженом 
нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Знање страних јези-
ка који су тражени конкурсом), достави и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде www.
minpolj.gov.rs

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа 
и савесност, посвећеност и интегритет) – про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање ком-
петенција кандидата:Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 
22-26, 11000 Београд, или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”.

V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Невена Павловић, контакт телефон: 
011/3616-284 од 10.00 до 12.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде или у штампаној верзији на писарници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Београд, Немањина бр. 22-26.

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

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

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским 
управама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18- 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у 
складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницима садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном пра-
восудном испиту. Потребно је да учесник конкур-
са у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
биће позвани 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 доказе 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 избор-
ног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства.

Кандидати који желе да конкуришу на више рад-
них места, попуњавају пријавни образац за сва-
ко радно место посебно.

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 

испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци 
ће се спровести, почев од 17. новембра 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени писаним путем на адресе које су навели 
у својим пријавама или путем e-mail адресе.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источ-
но крило). Интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде. Кандидати ће о 
датуму, месту и времену спровођења сваке фазе 
изборног поступка бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или e-mail адресе), које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 
је дужно да га положи у прописаном року. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест 
месеци – Државни службеник на пробном раду, 
који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни струч-
ни испит у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
је именовао државни секретар по овлашћењу 
министра пољопривреде, шумарства и водо-
привреде.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs) и на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ 
ЗАВОД

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-3149/2021 од 27.04.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: 
Републички сеизмолошки завод, Београд, Таш-
мајдански парк бб.

II Радно место која се попуњава:

Радно место за конфигурацију, 
инсталирање и одржавање 

сеизмолошке опреме и система,  
у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: инсталира и конфигурише сеиз-
молошке и акцелерографске станице, системе за 
аквизицију сеизмичких сигнала и комуникационе 
системе; одржава операбилност сеизмолошке и 
информатичке опреме Завода; одржава технич-
ку исправност рада хардверских система и соф-
тверских пакета Завода; учествује у администри-
рању фајлсервера, локалне рачунарске мреже, 
desktop рачунара и пратеће електорнске опреме; 
инсталира и одржава периферну информатичку 
опрему у Заводу и пружа апликативну подршку 
запосленима у Заводу; детерминише простор-
не и енергетске параметре за све регистрова-
не земљотресе у Србији и сеизмички утицајном 
региону и дистрибуира информације о земљо-
тресу јавности, у оквиру стручног дежурства у 
Заводу; прикупља и обрађује макросеизмичке 
податке ради утврђивања степена сеизмичког 
интензитета, након јачих догођених земљотре-
са и обавља друге послове по налогу директора 
Завода.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство – студијски програм електроника 
и телекомуникације, информационе технологије, 
рачунарска техника и информатика или геолош-
ко инжењерство – студијски програм геофизи-
ка, геотехника или физичке науке – студијски 
програм општа физика, примењена и компјутер-
ска физика, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање 
три године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима („Слжбени гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима, доступна су сва 
радна места и избор кандидата се врши на осно-
ву провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи у више обавез-
них фаза следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

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

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигиталана писме-
ност” (поседовања знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обраде текста и табела, табеларне 
калкулације) ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције „дигитална писменост”, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно попуњен у делу 
*Рад на рачунару) достави и тражени доказ у 
оргиналу или овереној фотокопији.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – 
провераваће се писaно путем теста;
Напомена: Ако кандидат поседује важећи сер-
тификат потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање енглеског језика, 
неоходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Знање страног јези-
ка који је тражен конкурсом) достави и тражени 
доказ у оргиналу или овереној фотокопији.
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – процедуре и методологије из делокруга 
радног места: методологија за детерминисање 
просторних и енергетских параметара регис-
трованих земљотреса, провераваће се писано, 
путем симулације;
3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место – планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације органа (Закон о 
Републичком сеизмолошком заводу), провера-
ваће се писано, путем симулације;
4. Посебна функционална компетенција за радно 
место – возачка дозвола (Б категорије), доказиваће 
се путем оверене фотокопије возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије, 
достави уз пријавни образац.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Републичког сеизмолошког завода www.
seismo.gov.rs.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) – провера-
ваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа 
– провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

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

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

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа „Послови” Нацоналне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Републичког сеизмолошког завода или у штампа-
ној верзији у просторијама Републичког сеизмо-
лошког завода, Београд, Ташмајдански парк бб.

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

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је ове-
рена фотокопија важеће дозволе за управљање 
моторним возилом Б категорије.

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

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „Дигитална 
писменост” осим уколикo комисија одлучи да се 
приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост”.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима / 
кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у којем периоду 
је стечено радно искуство); оверена фотокопија 
важеће дозволе за управљање моторним вози-
лом Б категорије.

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

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

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутен-
тично тумачење) приписано је између осталог, 
да су органи обавезни да по службеној дужнос-
ти када је то неопходно за одлучивање у скла-
ду са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама садржаним у службеним евиден-
цијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Документа о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима/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 подаци из службених еви-
денција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно, који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу: 
Републички сеизмолошки завод, Београд, Таш-
мајдански парк бб.

XI Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене,  разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 16. новембра 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени на 
бројеве телефона или електронске адресе које 
су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенцијa и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Републич-
ког сеизмолошког завода Ташмајдански парк 
бб. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електрoнске адресе), које наведу 
у својим пријавама.

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

КОРУПЦИЈЕ
Београд

поступајући на основу члана 9 Закона о спре-
чавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 
35/19, 88/19, 11/21 – аут.тум, 94/21 и 14/22), чл. 
54 и 61. став 1. Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07 – изме-
на, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), чл. 9. ст. 3, чл. 10, 11. 
и 12. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21, у 
даљем тексту: Уредба), чл. 4. и 5. Правилникa о 
попуњавању радних места у Служби Агенције за 
спречавање корупције број: 014-110-00-0007/19-
01/1 од 20.11.2020. године и члана 30. Правил-
ника о унутрашњем уређењу и ситематизацији 
радних места у Служби Агенције за борбу про-
тив корупције број: 014-110-00-0003/19-01 од 
14.03.2019. године (у даљем тексту: Правилник), 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
I Орган у коме се попуњава радно место: 
Агенција за спречавање корупције, Београд, 
Царице Милице 1.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за административно-
техничку подршку у писарници

у Одсеку за послове писарнице и архиве 
у Одељењу за материјално-финансијске 

послове у Сектору за опште послове, 
звање референт

1 извршилац

Опис посла: Обавља административно-техничке 
и и документационе послове који се односе на 
пријем, разврставање и архивирање материјала 
упућених Агенцији; класификује и заводи пред-
мете, акте и поднеске; врши здруживања, допу-
не и комплетирање предмета за достављање у 
рад; води аутоматизоване евиденције предмета и 
материјала по степену поверљивости; води дело-
водник и доставне књиге; врши излучивање без-
вредног регистратурског материјала; даје оба-
вештења странкама о кретању предмета; обавља 
друге послове по налогу претпостављених.

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

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно одредбама члана 9 Закона 
о државним службеницима, прописано је да 
су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, прове-
ра понашајних компетенција и интервју са коми-
сијом.

Кандидат који не испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције или 
се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције искључује се из даљег тока 
изборног поступка, о чему ће бити обавештен на 
начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

У изборном поступку се проверавају:

1. Опште функционалне компетенције:
- организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провера ће се вршити путем теста 
-писмено;
- дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
- пословна комуникација – провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Напомена:
У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачу-
нара, основама коришћења интернета, обради 
текста, табеларне калкулације), ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који је приложен уместо тес-
товне провере.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:
1. Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада за област администра-
тивних послова: методе вођења интерних и 
доставних књига – провера ће се вршити путем 
усмене симулације;
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: – прописи из надлеж-
ности органа: Закон о спречавању корупције 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 
– аутентично тумачење, 94/21 и 14/22) – прове-
ра ће се вршити путем усмене симулације;

3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: – прописи из делокруга 
радног места: Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе („Службени глас-
ник РС”, бр. 21/20 и 32/21) – провера ће се врши-
ти путем усмене симулације.

3. Понашајне компетенције: Понашајне ком-
петенције: управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет. облици провере пона-
шајних компетенција су: психометријски тестови, 
узорци понашања, интервју базиран на компе-
тенцијама и упитник.

4. Интервју са конкурсном комисијом: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Место рада: Београд, Царице Милице 1.

V Врста радног односа: радно место попуња-
ва се заснивањем радног односа на неодређено 
време.

VI Oпшти услови за рад на радном месту: 
Држављанство Републике Србије, да је учес-
ник конкурса пунолетан, има прописану струч-
ну спрему и испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државним 
органима због теже повреде радне дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућем Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Агенције за спреча-
вање корупције, Службе за управљање кадрови-
ма или у штампаној верзији на писарници Аген-
ције за спречавање корупције, Царице Милице 1.
- Образац пријаве за конкретно радно место 
мора бити потписан својеручно.
- Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
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 додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који су у пријави назначили за доставу оба-
вештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно 
на писарници Агенције за спречавање корупције, 
Царице Милице 1, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места” 
(назив радног места).

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
– Oригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
– Oригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
– Оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
– Оригинали или оверене фотокопије доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти којима се доказује на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство);
– Oригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
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државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту);
– Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се на српском језику, у 
супротном морају бити преведени и оверени 
од стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована. 
Сви тражени докази се подносе у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника. Изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
једницама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинским управама.

Напомена: Одредбама чл. 9 и 103 Закона 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 подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Документа о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, 
односно уверење о положеном правосудном 
испиту.

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од 5 (пет) радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адре-
су Агенције за спречавање корупције, Царице 
Милице 1 Београд.

XI Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: Рок за подношење пријава је осам дана 
и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 22.11.2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе) које 
наведу у својим пријавама, или путем телеграма 
на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило). Провера посебних функционал-
них компетенција као и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Аген-
ције за спречавање корупције, Царице Милице 
1. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електронске адресе) које наведу у 
својим пријавама, или путем телеграма на адре-
су наведену у пријави.

XIII Лица задужена за давање информа-
ција о конкурсу: Драгана Пишчевић и Мирос-
лава Милосављевић, број телефона: 011/4149-
117.

Напомене: Положен државни стручни испит 
није услов нити предност за заснивање радног 
односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Агенције за спречавање 
корупције.
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Агенције за спречавање 
корупције, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-управе, на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Агенција не врши дискриминацију на основу 
расе, боје коже, пола, вере, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конкурен-
ција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 84

Радно место за јавне набавке,  
звање саветник

Опис радног места: Учествује у планирању 
јавних набавки у складу са Законом и Правилни-
ком о ближем уређивању поступка јавних набав-
ку Основног суда у Јагодини (у даљем тексту 
Правилник). Координира радом тима за плани-
рање набавки; председнику суда предлаже и 
израђује предлог годишњег плана набавки; исти 
објављује на Порталу јавних набавки, као и све 
његове измене и допуне; предлагачима набавке 
даје инструкције за планирање набавки, упутства 
о начину и роковима за праћење и достављање 
података о извршењу плана набавке; прикупља 
податке од стране предлагача набавки о потреб-
ним предметима набавке, врши проверу исказа-
них потреба и утврђивање стварних потреба за 
сваку појединачну набавку; сачињава предлог 
извештаја о извршењу плана набавки за прет-
ходну годину; прикупља податке о испуњености 
услова за доношење одлуке о покретању поступ-
ка и, у писаној форми, обавештава председни-
ка суда; дужан је да благовремено врши увид у 
план набавки и користи податке из плана, у року 
који је планом набавки опредељен као оквирни 
датум за покретање поступка набавке; сачињава 

извештај са додатним подацима о сваком поје-
диначном уговору о јавној набавци или поступ-
ку јавне набавке; надлежан је за извршење и 
праћење извршења уговора о јавној набавци; 
врши комуникацију са добављачима; може врши-
ти квантитативни и квалитативни пријем предме-
та уговора, даје образложен предлог измене уго-
вора; организује и прати реализацију набавки на 
које се не примењује Закон о јавним набавкама, 
испитује тржиште; врши и друге послове веза-
но за јавне набавке у складу са Законом о јав-
ним набавкама и у складу са Правилником Суда, 
као и по налогу председника суда и у делу посла 
јавних набавки непосредно је одговоран пред-
седнику суда. Лице које ради на радном месту 
за јавне набавке одговара за рад по закону, по 
подзаконским прописима и другим општим акти-
ма, за благовремено и законито спровођење и 
реализацију поступака јавних набавки. Од рачу-
новодствених послова саставља платне списко-
ве, врши обрачун плата и осталих примања и 
спискове за обуставе, даје податке о примању 
запослених и издаје потврде запосленима у суду, 
саставља извештај о платама и другим примањи-
ма, попуњава прописане обрасце за плате; ове-
рава податке за кредите, даје извештаје, подноси 
пореске пријаве у вези обрачуна зарада, путних 
трошкова, исплата дневница, јубиларних награ-
да, отпремнине, социјалне помоћи и других нак-
нада, обавља и друге послове по налогу председ-
ника суда и шефа рачуноводства. У делу вршења 
рачуноводствених послова непосредно је одгово-
ран шефу рачуноводства.

Услови: VII степен стручне спреме економског 
или финансијског смера, високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање три године радног искуства у стру-
ци, потребне компетенције за ово радно место.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку и начин њихове 
провере: врши се провера општих функционал-
них компетенција, из области Организација и рад 
државних органа у РС, Дигитална писменост и 
Пословна комуникација, након тога врши се про-
вера посебних функционалних компетенција и то 
познавање прописа (одредби Судског пословника 
и Закона о државним службеницима), затим про-
вера знања из области Закона о јавним набав-
кама и области рада финансијско-материјални 
послови – познавање прописа Буџетског систе-
ма Републике Србије и интервју са комисијом. 
Последња провера, је провера понашајних ком-
петенција, која ће се извршити од стране дипло-
мираног психолога путем упитника и интервјуа.

Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак се спроводи из више фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, 
потом посебне функционалне и након тога пона-
шајне компетенције. Након провере понашајних 
компетенција Комисија ће обавити интервју са 
кандидатима. Вредновање сваке компетен-
ције, као и вредновање интервјуа са комисијом, 
исказује се бодовима, а укупан број бодова који 
се могу доделити кандидату је 60. Кандидати 
који освоје један бод у провери одређене компе-
тенције не могу учествовати у провери следеће 
компетецније у истој или наредној фази и биће 
искључени из даљег изборног поступак.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција: У изборном поступку извршиће се про-
вера општих функционалних компетенција и то:
1. из области организација и рад државних орга-
на Републике Србије,
2. из области знања и вештина дигитална писме-
ност,
3. из области знања и вештина пословна кому-
никација.
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Опште функционалне компетенције комисија ће 
проверавати редоследом како је наведено. Ком-
петенција огранизација и рад државних органа 
Републике Србије – проверава се путем теста 
од 20 питања, који кандидати решавају обеле-
жавањем једног од више понуђених одговора. 
Компетенција дигитална писменост – провера-
ва се израдом практичног задатка на рачунару. 
Компетенција пословна комуникација – провера-
ва се писменом симулацијом – путем теста од 
20 питања, у папирној форми, који кандидати 
решавају обележавањем једног од више понуђе-
них одговора.

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата. 
База питања и задатка за проверу општих функ-
ционалних компетенција, (Организација и рад 
државних органа Републике Србије, Дигитална 
писменост и Пословна комуникација), могу се 
наћи на интернет презентацији Основног суда 
у Јагодини (www.ja.os.sud.rs). Кандидати који 
освоје један бод у провери одређене опште фун-
кицоналне компетенције искључују се из даљег 
изборног поступка. Након провере општих функ-
ционалних компетенција, са кандидатима који 
не буду искључени из даљег изборног поступ-
ка, вршиће се провера посебних функционалних 
компетенција.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: У изборном поступку кандидатима 
ће се проверавати три посебне функционал-
не компетенције и то: Посебна функционална 
компетенција за радно место за јавне набавке: 
познавање прописа: Судски пословник и Закон о 
државним службеницима, познавање методоло-
гије за припрему и израду плана јавних набавки 
и методологије за припрему конкурсне докумен-
тације у поступку јавних набавки, поседовање 
знања и вештина потребних за рад на релевант-
ном софтверу за буџетско рачуноводство. Ком-
петенција познавање прописа: Судски пословник 
и Закон о државним службеницима – провера ће 
се вршити путем теста, који ће се састојати од 
15 питања. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случајног 
избора из базе питања која је објављена на 
интернет презентацији Основног суда у Јагоди-
ни (www.ja.os.sud.rs) Време за израду теста је 30 
минута. Компетенција познавање методологије 
за припрему и израду плана јавних набавки и 
методологије за припрему конкурсне докумен-
тације у поступку јавних набавки, познавање 
терминологије, стандарда, метода и процедура 
из области јавнх набавки: провера ће се вршити 
писаним путем – тест и усменим путем – разго-
вор са кандидатом. Време за израду теста је 30 
минута, време за припрему усменог задатка 15 
минута. Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада финансијско материјал-
ни послови – познавање прописа релевантних за 
надлежност и организацију судова, поседовање 
знања и вештина потребних за рад на релевант-
ном софтверу за буџетско рачуноводство (прове-
ра ће се вршити писаним путем – тест и усменим 
путем-разговор са кандидатом). Време за израду 
теста је 30 минута, време за припрему усменог 
задатка 15 минута. Након пријема извештаја о 
резултатима провере посебних функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу посебних функционал-
них компетенција, врши се провера понашајних 
компетенција. Мерила која ће бити коришћена 
за вредновање функционалних компетеницја 
путем разговора са кандидатима су следећа: 
стручна заснованост, аналитичност, систематич-
ност, прецизност и тачност у навођењу података 
и јасноћа у изношењу личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: Про-
вера понашајних компетенција и то управљање 
информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и про-

менама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
вршиће се од стране дипломираног психолога 
путем упитника и интервјуа.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности државних 
органа провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усменим путем).

Општи услови за рад: Да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије који 
има одговарајућу стручну спрему и испуњава 
остале услове одређене законом, другим про-
писом и Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Основном 
суду у Јагодини, под условом да му раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Врста радног односа и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у Основ-
ном суду у Јагодини. Место рада: Јагодина, Кне-
гиње Милице 84.

Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Датум оглашавања је 
02.11.2022. године. Јавни конкурс је оглашен 
на огласној табли Основног суда у Јагодини, на 
интернет презентацији Основног суда у Јагоди-
ни, на порталу е- управа и на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријаве на јавни конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – 
публикација „Послови”. Јавни конкурс ће бити 
оглашен дана 02.11.2022. године у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање и последњи дан за предају пријава је 
10.11.2022. године.

Пријава на конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
Основног суда у Јагодини (www.ja.os.sud.rs).
Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се непосредно у Основ-
ном суду у Јагодини, Јагодина, улица Кнегиње 
Милице број 84, канцеларија број 2, или путем 
поште на исту адресу са назнаком „Пријава на 
јавни конкурс за радно место (назив радног 
места) – не отварати ”. Свака пријава добија 
шифру приликом предаје, под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве, а 
подносилац пријаве се у року од 3 дана од дана 
подношења пријаве за конкурс обавештава о 
додељеној шифри, о чему се сачињава службе-
на белешка.

Докази који се прилажу уз пријаву: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплома о стеченој стручној спреми, испра-
ве којима се доказује радно искуство (потвр-
де, решења уговори и други акти из којих се 
утврђује на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено рад-
но искуство), потврду да учеснику конкурса није 
престао радни однос у државним органима због 
теже повреде радне дужности из радног односа, 
(подносе само кандидати који су били у радном 
односу у другом државном органу), уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најамање 6 месе-
ци (издато од стране Министарства унутрашњих 
послова РС, не старије од 6 месеци), уверење 
издато од стране суда, да се против кандида-
та не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци), серетификат или други доказ о позна-
вању рада на рачунару. Пријава на оглас садржи 

име и презиме кандидата, датум и место рођења 
са обавезним навођењем јединственог матичног 
броја грађана (ЈМБГ), адресу становања, кон-
такт телефон и имејл адресу, потпуне податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс. Пријава мора бити свјеручно потписана. 
Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављансту и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. Сви докази прилажу се на српском језику, 
у оригиналу или овереној фотокопији код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којим нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова односно општинским 
управама, као поверени посао).

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима чије су пријаве благовренмене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу податак наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести у просторијама Основног суда у Јаго-
дини, Јагодина, улица Кнегиње Милице број 84. 
Изборни поступак ће започети по истеку рока 
за подношење пријава. Кандидати ће о датуму 
и времену бити обавештени на контакте (броје-
ве телефона или имаил адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве. О времену и месту 
одржавања разговора Комисија обавештава 
кандидате најмање 8 дана пре дана одржавања 
разговора објављивањем на интернет страници 
суда, чиме се сматра да су кандидати уредно 
обавештени. Кандидати који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или имаил адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве. Кандидат које је лице 
са посебним потребама уз пријаву за оглас дос-
тавља и захтев за коришћење додатних пома-
гала и веродостојну медицинску документацију 
у копији.

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Ана Стевић, административ-
но технички секретар Основног суда у Јагодини, 
контакт телефон: 035/8155-700, зграда суда у 
Јагодини, Кнегиње Милице 84.

Напомена: документи о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту и уверење да кандидат није осуђиван и уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак. Законом о општем упавном поступку, 
прописано је између осталог, да је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницма о којим се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103.ст. 3). Потребно је да 
кандидат у делу Изјава, у Обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви подаци из службених евиденција. Наведене 
доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији, Конкурсна комисија ће 
одбацити закључком. Положен државни струч-
ни испит није услов нити предност за засни-
вање радног односа. Пробни рад је обавезан за 
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све оне који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Изабрани кандидат који нема 
положен државни стручни испит дужан је да 
исти положи у року од 6 месеци од дана пријема.
Сходно чл. 9 Закона о државним службеницима 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандида-
та врши на основу провере компетенција. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија именова-
на одлуком председника Основног суда у Јаго-
дини. Обавештавају се учесници конкурса да ће 
се документација враћати искључиво на писа-
ни захтев учесника. Основни суд у Јагодини не 
врши дискриминацију на основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови који су 
у овом огласу изражени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Оглас се објављује на огласној 
табли Основног суда у Јагодини, на интернет 
презентацији Основног суда у Јагодини, на пор-
талу е- управа и на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс 
за радно место, може се преузети на интернет 
презентацији Основног суда у Јагодини (www.
ja.os.sud.rs)

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ „ИБАР”
Зубин Поток, Газиводе бб.

Директор
на период од четири године

Опис посла: представља и заступа јавно преду-
зеће, организује и руководи процесом рада, води 
послове јавног предузећа, одговара за закони-
тост рада, предлаже годишњи програм посло-
вања и предузима мере за његово спровошење, 
предлаже финансијски извештај, извршава одлу-
ке надзорног одбора, предлаже извршне дирек-
торе и врши друге послове одређене законом, 
оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

УСЛОВИ: пунолетно и пословно способно лице; 
које има стечено високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалнистичким академским студија-
ма или специјалистичким академским студијама; 
које има најмање 5 година радног искуства, од 
чега три године на пословима за које је осно-
вано јавно предузеће или најмање три године 
на руководећим положајима; које није осуђива-
но на казну затвора од најмање шест месеци; 
да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са законом којим се урешују кривична дела 
и то: обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравсвеној установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, 
обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења 
позива, делатности и дужности; које има радно 
искуство у организовању рада и вођењу послова; 
које познаје област корпоративног управљања; 
које није члан органа политичке странке, однос-
но да му је одређено мировање у вршењу функ-
ције у органу политичке странке. Стручна оспо-
собљеност, знање и вештине које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере: 
познавање делокруга рада Јавног предузећа 
комуналних делатности „Ибар” Зубин Поток, уви-
дом у податке из пријаве и усменим разговором, 
проверава се поседовање стручних, организацио-
них и других способности неопходних за успешно 
организовање и обављање функције директора.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 30 дана 
од дана објављивања Јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику Републике Србије”. Јавни кон-
курс ће бити објављен и на интернет страници 
и огласној табли Привременог органа општине 
Зубин Поток, и публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”, која се дистрибуира 
на територији Републике Србије. Рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Пријава на конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, податке о образовању, податке 
о дужини радног искуства са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс и одговорности на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању 
и податке о посебним областима знања. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
извод из матичне књиге рођених; диплома о 
стручној спреми; исправа којима се доказује рад-
но искуство у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство); оверена изјава у суду или 
општини да није члан у органу политичке стран-
ке; уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; уверење надлежног органа да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи, обавезно психијатријско лечење 
на слободи, обавезно лечење наркомана, оба-
везно лечење алкохоличара, забрана вршења 
позива, делатности и дужности. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини или суду, односно код јавног 
бележника. Адреса на коју се подносе пријаве 
на јавни конкурс: Општина Зубин Поток, 38228 
Зубин Поток, Колашинских кнежева 27, Комисији 
за за спровођење конкурса за избор директора 
Јавног предузећа комуналних делатности „Ибар” 
Зубин Поток са назнаком „За јавни конкурс – 
избор директора јавног предузећа комуналних 
делатности „Ибар” Зубин Поток”. Лице задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсту 
је Дејан Стефановић, председник Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора Јавног 
предузећа комуналних делатности „Ибар” Зубин 
Поток, број телефона 028/460-048 и 064/8226-
709. Напомена: неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази Комисија ће одбацити.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРИВРЕДНИ СУД 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: 
Привредни суду у Сремској Митровици, Светог 
Димитрија 39.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место техничар за ИТ 
подршку, звање референт

Опис послова: Врши инсталацију и подешавање 
оперативних система, антивирусног софтвера и 
корисничких софтвера на рачунарима корисни-
ка у суду; израђује резервне копије података 
на рачунарима корисника у суду; ажурира базе 
података са прописима на рачунарима корисни-
ка; пружа помоћ и подршку крајњим корисници-
ма у раду са рачунарима и у коришћењу интер-
нета; организује и врши спровођење едукације 

запослених у суду за рад са системским послов-
ним софтвером (Windows, MS Office, Интернет 
и др); одржава рачунаре, софтвере и техничку 
документацију корисника суда; контролише и 
испитује уређаје за непрекидни извор напајања; 
води евиденцију о рачунарској и комуникационој 
опреми и софтверу у суду; врши конверзију ске-
нираних докумената из предмета, техничку обра-
ду и снимање на ЦД или ДВД за потребе суда 
и судија; самостално отклања мање кварове на 
деловима рачунарске и комуникационе опреме; 
стара се о благовременом сервисирању рачу-
нарске и комуникационе опреме; врши замену 
потрошног материјала (тонера); обавља и друге 
послове по налогу председника суда.

Услови: IV степен средња стручна спрема, 
положен државни стручни испит, најмање две 
године радног искуства на одговарајућим посло-
вима и потребне компетенције за рад на овом 
радном месту.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којим се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне компе-
тенције, понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
- из области знања организација и рад државних 
органа Републике Србије провера ће се врши-
ти путем теста у папирној форми са питањима 
затвореног типа, које кандидати решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одгово-
ра. База питања се објављује на интернет пре-
зентацији суда. Време за израду теста је један 
сат. Кандидати ће бити усмено обавештени о 
резултатима теста након истека времена за 
његово решавање;
- из области знања и вештина дигитална писме-
ност – провера ће се вршити решавањем задата-
ка (практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару);
- из области знања и вештина пословна кому-
никација – провераваће се путем теста у папир-
ној форми са питањима које кандидати решавају 
обележавањем једног од више понуђених одго-
вора. Време за израду теста је 45 минута.

Напомена: у погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довање знања и вештина о основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на тра-
женом 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 ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.

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

Информације о материјалу за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Привредног суда у Сремској Митровици www.
sm.pr.sud.rs

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција:
1. Посебна функционална компетенција позна-
вање прописа Закона о државним службеници-
ма и Судски пословник – провера ће се вршити 
писаним путем – тест.
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2. Посебна функционална компетенција у 
области рада информатички послови – позна-
вање метода и техника прикупљања, евиденти-
рања и ажурирања података у базама података 
(познавање Office пакета и Интернет техноло-
гије, одржавање хардвера и поседовање знања 
из области информационе безбедности) – про-
вера ће се вршити усменим путем – разговором 
са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција у 
области рада информатички послови у право-
суђу – знање и вештине за обуку запослених за 
рад са пословним софтвером, познавање рада у 
АВП софтверу – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом.

3. Провера понашајних компетенција: Про-
вера понашајних компетенција и то: управљање 
информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионалних 
односа и савесност, посвећеност и интегритет, 
вршиће се од стране дипломираног психолога, 
интервјуом базиран на компетенцијама и пер-
соналним упитником као инструмент за проверу 
ставова, вредности, интересовања и особина 
личности повезаних са компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са 
кандидатима, који подразумева разговор чла-
нова комисије са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа.

IV Врста радног односа и место рада: За 
радно место техничар за ИТ подршку радни 
однос се заснива на неодређено време у Прив-
редном суду у Сремској Митровици, ул. Светог 
Димитрија 39, уз обавезан пробни рад за оне 
који први пут заснивају радни однос у државним 
органима. Пробни рад траје 6 месеци.

V Општи услови за рад: да је учесник конкур-
са пунолетан држављанин Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 месеци.

VI Датум оглашавања и рок за подношење 
пријаве на конкурс: Датум оглашавања: кон-
курс ће бити оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Јавни конкурс биће оглашен на оглас-
ној табли Привредног суда у Сремској Митрови-
ци, на интернет презентацији Привредног суда у 
Сремској Митровици и на интернет презентацији 
Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – 
публикација „Послови”.

VII Пријава на конкурс врши се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Привредног суда у Сремској Митровици 
(www.sm.pr.sud.rs)

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се у судској управи Прив-
редног суда у Сремској Митровици, Светог Дими-
трија 39, Сремска Митровица, или путем поште 
на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места – техничар за ИТ подршку”.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 

пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од 3 дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву:
- Биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству;
- Уверење о држављанству Републике Србије;
- Извод из матичне књиге рођених;
- Очитана лична карта или оверена фотокопија 
личне карте која није чипована;
- Диплома или уверење којим се потврђује 
стручна спрема која је наведена у условима за 
радно место;
- Уверење издато од стране надлежног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак 
– не старије од шест месеци:
- Уверење издато од стране МУП-а да кандидат 
није осуђиван (не старије од шест месеци);
- Исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство);
- Уверење о положеном државном стручном 
испиту уколико је кандидат положио наведени 
испит;
- Потврда да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државног органа у коме је 
учесник конкурса био у радном односу;
Други докази о стеченим знањима и вештинама.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника.

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

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Привредног суда 
у Сремској Митровици, Улица светог Димитрија 
39. Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) која наведу у својим обрасцима 
пријаве. Изборни поступак ће започети по исте-
ку рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или e-mail адресе) које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

X Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Милена Милутиновић, секретар 
Привредног суда у Сремској Митровици, контакт 
телефон: 022/600-179.

Напомене: Документа о чињеницама у који-
ма се води службена евиденција су уверење о 

држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима и уверење да 
кандидат није осуђиван.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС број 18/16“) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање у 
којима се води службена евиденција, да из при-
бавља и обрађује (члан 9 став 3), да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3).

Потребно је да кандидат у делу Изјава, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбачене.
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од 6 месеци од дана засни-
вања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким усло-
вима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провера компетен-
ција.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована Одлуком председника Привредног суда у 
Сремској Митровици.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
Привредни суд у Сремској Митровици не врши 
дискриминацију на основу расе, боје коже, 
вере, пола, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови који су 
у овом огласу изражени у граматичком мушком 
року, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и огласној табли Привредног суда у Срем-
ској Митровици, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за радно место, 
може се преузети на званичној интернет презен-
тацији Привредног суда у Сремској Митровици 
(www.sm.pr.sud.rs).

Трговина и услуге

STAR KOTEX
11000 Београд 

Булевар краља Александра 488а

Продавац гардеробе
у дечијем бутику,  

место рада ТЦ Земун Парк
3 извршиоца

УСЛОВИ: образовни профили од средње школе 
па навише; потребно је знање рада на рачуна-
ру и енглеског језика на средњем нивоу; радно 
искуство је небитно. Рад је у сменама. Кандида-
ти треба да пошаљу ЦВ, на имејл: posao@kotex.
rs или на телефон 064/6460-690, контакт особа 
Костић Предраг. Рок за пријављивање на кон-
курс: до попуне.
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STR MATEX
11000 Београд 

Булевар краља Александра 488а

Продавац женске гардеробе
место рада Стари град

2 извршиоца

УСЛОВИ: образовни профил од средње школе, 
па навише, потребно знање рада на рачунару, 
енглески језик на почетном нивоу; радно иску-
ство: небитно. Кандидати треба да пошаљу ЦВ 
на имејл: nesamatex@gmail.com или на телефон 
064/6460-695, контакт особа Костић Ненад. Рок 
за пријављивање на конкурс: до попуне.

ПЕКАРСКА РАДЊА „ШТРУДЛА”
11000 Београд, Кнегиње Љубице 8

тел. 064/5953-761

Продавац
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме 
и занимање. Заинтересовани кандидати треба 
да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање 10.11.2022. године.

„EMMEZETA SRBIJA” DOO
11070 Нови Београд, Партизанске авијације 2а

Радник на пријему и отпреми робе
на одређено време до 1 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било којем 
занимању. Пријаве слати на e-mail: k.stevanovic@
emmezeta.rs или a.tubic@emmezeta.rs у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

„SYSTEMUS” DOO
21000 Нови Сад 

Булевар Ослобођења 98
тел. 065/5533-543

Административни службеник
УСЛОВИ: енглески језик – средњи ниво. Возачка 
дозвола Б категорије.

Магационер
УСЛОВИ: Возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 065/5533-543. Рок за пријаву 31.12.2022. 
године.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

ЛМБ СОФТ ДОО
18000 Ниш, Радна зона Доње Међурово бб.

ИТ администратор
на одређено време

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме, инжењер 
електронике – смер електроника и рачунарство; 
радно искуство: 24 месеца; возачка дозвола Б 
категорије; одлично познавање IT network адми-
нистрације, Сервер администрације и добро 
познавање Microsoft Office администрације. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: Sebastian.Jentsch@lmb.de или се јављају 
на контакт телефон: 018/200-813.

GAME OCEAN RS DOO
21000 Нови Сад, Партизанска 18
e-mail: gameoceanrs@gmail.com

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Лице са завршеним IV степеном стру-
чне спреме, руски језик – виши или конвер-
зацијски ниво; потребно радно искуство од 
24 месеца. Пријава кандидата на имејл адре-
су: gameoceanrs@gmail.com. Рок за пријаву 
25.11.2022. године.

„BIANCO” SZR
21000 Нови Сад

тел. 063/8072-402
e-mail: bianco@hemijskociscenje.rs

Пеглер
Опис послова: Пеглање, прање, пријем и изда-
вање текстилних производа.

УСЛОВИ: Лице са завршеним IV степеном стру-
чне спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Пријава кандида-
та на имејл адресу: bianca@hemijskociscenje.
rs. Јављање кандидата на контакт телефон: 
063/8072-402. Рок за пријаву 01.12.2022. године.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб.

Инжењер за рачунарске мреже
у Одсеку за техничке послове

УСЛОВИ: општи услови: утврђени су Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05…113/17), и 
посебни услови: високо образовање из области 
информатике и рачунарства на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од 4 године, по 
пропису који је уређивао воско образовање до 
10.септембра 2005. године. као доказ о испуње-
ности услова кандидат уз молбу за пријем у рад-
ни однос треба да достави: биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, имејл адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
очитану личну карту, фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме); уко-
лико кандидат поседује радно искуство-својеруч-
но потписану изјаву о укупном радном стажу и 
фотокопију доказа о радном искуству у струци: 
(радни однос или стручно усавршавање које се 
доказује уговорима о раду, уговорима о струч-
ном оспособљавању, усавршавању и стицању 
посебних знања и способности у струци као и 
решењима о престанку радног односа); доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда 
које не сме бити старије од 6 месеци); доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице које не сме бити старије од 
6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
ху избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Дом здравља Рековац. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Кандидати који се благовремено 
јаве на оглас са потпуном конкурсном докумен-
тацијом и који испуњавају услове огласа биће 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за доношење 
одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата 
донеће се најкасније у року од 30 дана од исте-
ка рока за подношење пријава. Пријаве се под-

носе лично радним даном од 7.00-14.00 часова 
у Правној служби ДЗ Рековац или путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно 
место информатичар”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве као и пријаве са неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Докази 
приложени уз пријаву биће враћени кандидати-
ма који нису примљени у радни однос само на 
њихов захтев.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Доктор медицине – изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва са хитном 

медицинском помоћи, кућним лечењем 
и поливалентном патронажом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, кан-
дидат је дужан да испуњава и следеће услове: 
завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит, одобрење за самосталан рад (лиценца 
или решење о упису у именик Лекарске коморе).

Медицински техничар – сестра
у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва са хитном 

медицинском помоћи, кућним лечењем 
и поливалентном патронажом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат је дужан да испуњава и следеће усло-
ве: завршена средња медицинска школа, поло-
жен стручни испит, одобрење за самосталан рад 
(лиценца или решење о упису у именик Коморе 
медицинских техничара).

ОСТАЛО: Уз пријаву – молбу (обавезно навести 
број и датум огласа) кандидати прилажу неове-
рене копије следеће документације: диплому о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
уверење о положеном стручном испиту; одо-
брење за самосталан рад (лиценца или решење 
о упису у именик коморе); потпуну личну и рад-
ну биографију са адресом, контакт телефоном и 
e-mail адресом (преко којих ће се вршити корес-
поденција – заказивање интервјуа са кандида-
тима) и изјавом да није осуђиван. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на конкурс, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучиће директор. Кандидати који не 
дођу на интервју неће бити рангирани. Коначну 
одлуку о избору кандидата који ће бити примље-
ни у радни однос доноси директор. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Служба за правне, економско-финансијске и тех-
ничке послове Дома здравља Велико Градиште. 
Приликом заснивања радног односа кандидат 
који се прима у радни однос дужан је да дос-
тави лекарско уверење, доказ да није осуђиван 
(уверење издаје МУП) и документацију претход-
но наведену уз пријаву – молбу у оригиналу или 
оверене фотокопије. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Националне службе за запошљавање 
и Министарства здравља РС. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама на писар-
ници ДЗ Велико Градиште или путем поште на 
горе наведену адресу, уз напомену „Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. По завршеном конкурсу 
предата документа неће бити враћена кандида-
тима. За ближе информације можете се обратити 
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на телефон: 012/7160700. Опис послова: у скла-
ду са Правилником о организацији и системати-
зацији послова Дома здравља Велико Градиште.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
на психијатријском одељењу, у Служби 

за психијатрију, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

до повратка са трудничког, породиљског 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлеж-
ну Комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

Лабораторијски техничар
у дијагностици, у Одељењу за клиничко-
биохемијску дијагностику, на одређено 

време до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа лабораторијског смера; поло-
жен стручни испит; лиценца или решење о упису 
у надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлеж-
ну комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

Медицинска сестра – техничар
у дијагностици, у Служби за унутрашње 
болести, Одсек за гастроентерологију, 

на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлеж-
ну Комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), Синђе-

лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

Доктор медицине
у Служби за психијатрију, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене до њеног повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или 2) на основим студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; лицен-
ца или решење о упису у надлежну Комору. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подацима; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну Комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: непосредно асистира доктору за 
време рада, стара се и одговорна је за уред-
ност радног места, одговорна је за потрошњу и 
залихе лекова и санитетског материјала, стери-
лизацију инструмената, материјала, дезинфек-
цију и хигијену, помаже доктору код системат-
ских прегледа, одлази у школе и заказује исте, 
учествује у организацији и спровођењу здрав-
ствено-васпитног рада са доктором, одговорна 
је за уредно вођење медицинске документа-
ције, учествује у тимском раду са стоматологом, 
задужена је за све инструменте у ординацији о 
којима води рачуна заједно са доктором, врши 
требовање потребног материјала и лекова, има 
обезбеђену антишок терапију, стара се о благо-
временој замени мантила и осталог веша, врши 
први контакт са пацијентима, врши медицинску 
тријажу по реду хитности, отвара нове зубне 
картоне, свакодневно врши дневне евиденције и 
фактурисање стоматолошких здравствених услу-
га, учествује у припреми извештаја о раду, одго-
ворна је за правилно одлагање отпада, сарађује 
са одговорним зубним техничарем и осталим 
зубним техничарима, ради и остале послове из 
домена своје струке по налогу непосредног руко-
водиоца, за свој посао одговорна је одговорној 
медицинској сестри, непосредном руководиоцу и 
начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средња 
медицинска школа стоматолошког смера. Рад-
но искуство / додатна знања / испити: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању стоматолошка сестра / тех-
ничар; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу 

приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време до повратка  
одсутне запослене (одржавање 

трудноће / породиљско одсуство), 
пробни рад 3 месеца)

3 извршиоца

Опис послова: води потребну евиденцију о оси-
гураницима, здравственом стању корисника и 
популације, учествује у превентивним прегле-
дима, скрининзима и здравствено-васпитном 
раду, врши примарну обраду ране / завој и по 
потреби компресивни завој и тампонаду, ставља 
фиксациони завој и врши скидање конаца и коп-
чи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши аплико-
вање хуманог имуноглобулина и других лекова, 
инцизија, транспортну имобилизацију, обраду 
опекотина, испирање уха, превијање у стану 
болесника, даје вакцине у амбуланти и на тере-
ну, као и ињекције у сужби и стану болесника, 
прати болесника до болнице, по налогу лекара, 
врши требовање и набавку ампулираних леко-
ва и инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контролише 
хладни ланац лекова, ради са компјутерима и 
видео терминалима, обавља послове на пријему 
пацијената, наплата партиципације у складу са 
прописима и слично, одговорна је за правилно 
вођење медицинске документације, фактурише 
здравствене услуге које пружа, одговорна је за 
потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакци-
на и санитетског материјала, учествује у изради 
извештаја, учествује у спровођењу плана здрав-
ствено-васпитног рада, ради у тиму, врши зака-
зивање пацијената лично и телефоном, врши 
стерилизацију инструмената, обавља дезинфек-
цију радног простора у интервенцијама, пре-
вијалишту и ординацији, разврстава медицински 
отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене 
кесе, узима брис рана, ради и остале послове 
из свог делокруга по налогу одговорне сестре, 
за свој рад одговора одговорној медицинској 
сестри, непосредном руководиоцу и начелнику 
службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: меди-
цинска школа: средње образовање, општи смер. 
Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре – техничара 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или решења 
о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Зубни техничар
на одређено време до повратка одсутне 

запослене (одржавање трудноће / 
породиљско одсуство)
пробни рад 3 месеца

Опис послова: израђује, прилагођава и 
поправља стоматолошка протетска помагала, по 
налогу и пратећи упутства доктора стоматоло-
гије или специјалисте доктора стоматологије, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
припрема лабораторију за зубну технику за рад; 
сарађује са доктором стоматологије у изради и 
адаптацији протетске надокнаде; репарише про-
тетску надокнаду; израђује све врсте зубно-тех-
ничких помагала према стручној методологији и 
технологији посла за ове врсте зубно-техничких 
помагала, прима отиске од лекара и према рад-
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ном налогу врши израду фиксних и покретних 
протетских надокнада, израђује све врсте орто-
донтских апарата, врши потребну репаратуру 
протетских надокнада и ортодонтских апарата, 
запослени на овим пословима посебно је одго-
воран за рационално коришћење потрошног 
материјала према нормативима и стандарди-
ма и за савесно и одговорно руковање племе-
нитим металима, обавезан је да примењује све 
хигијенско-техничке и заштитне мере и да има 
одговоран однос према средствима за рад и пре-
ма погонској енергији (плин, струја и сл.), која 
представља посебан извор опасности, дужан је 
да правилно поступа са повереним средствима 
и материјалима у складу са прописаним упут-
ствима и мерама, обавља све остале послове 
из домена своје струке, за свој рад одговоран 
је одговорном зубном техничару, непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средња 
зуботехничка школа, средње образовање. Радно 
искуство / додатна знања / испити: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању зубног техничара; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце или решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

Опис послова: прима пацијенте и врши све пре-
гледе из области своје струке, сарађује са докто-
рима специјалистима, лечи обољења уста и 
зуба, врши екстракцију зуба, врши заустављање 
постекстракционих крварења и инцизију апсцеса, 
пломбира зубе, врши читање Rö филмова, заједно 
са медицинском сестром одговоран је за уредно 
вођење медицинске документације и за уредност 
свог радног места, обавезан је да рационално тро-
ши лекове и остали потрошни материјал, спрово-
ди здравствено-васпитни програм, по потреби 
ради послове описане код доктора специјалисте 
за стоматолошку протетику, обавља систематске 
прегледе уста и зуба деце и омладине у ордина-
цији и на терену са израдом извештаја, сарађује 
са педијатрима, врши здравствено васпитање 
деце и омладине путем разговора предавања и 
демонстрација, врши санацију сталних молара 
пре уписа у основну школу, испуњава стручно 
медицински план рада, ради све остале послове 
из домена своје струке, за свој рад одговоран је 
непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање, стоматолошки факултет, на инте-
грисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Радно искуство / додатна знања / 
испити: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора стома-
тологије; познавање рада на рачунару (основ-
ни пакет MS Office и Windows окружење); по 
потреби едукација из дечије превентивне стома-
тологије и две године рада у струци. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це или решења о уписивању у комору и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа, поштом или лич-
ном доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно 

место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли – IV спрат.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар – шеф одсека

Одсек за књиговодствено-финансијске 
послове са магацином, пробни рад до 

шест месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломи-
рани економиста; знање рада на рачунару; нај-
мање три године радног стажа.

Службеник за јавне набавке
на одређено време до три месеца,  

Одсек јавних набавки

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани 
правник, дипломирани економиста; знање рада 
на рачунару; положен стручни испит за службе-
ника за јавне набавке у складу са законом; нај-
мање три године радног искуства.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене,  

до повратка радника са боловања, 
Одсек кардиохируршког  

интезивног лечења

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска 
школа педијатеријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства на пословима медицинске сестре – тех-
ничара.

Кувар
на одређено време до два месеца,  

Одсек за припремање хране

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

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију поло-
женог стручног испита за службеника за јавне 
набавке (за радно место службеник за јавне 
набавке); фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту (за радно место медицинска 
сестра); фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адре-
су Клинике, са назнаком радног места за које се 
конкурише. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: основно 
образовање. Кандидат подноси следећу доку-

ментацију: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом; извод из матичне књиге рођених / вен-
чаних; уверење о држављанству; фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи; фотоко-
пију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве се подносе на поштом горе наведену 
адресу или на писарниици ДЗ, III спрат. Прија-
ве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Како достављену 
документацију подносиоца молби на објављене 
конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. У случају већег броја пријавље-
них кандидата, може бити обављен разговор 
са кандидатима из ужег избора, ради добијање 
додатних информација које могу бити битне за 
доношење одлуке о пријему. Евентуални позив 
на разговор биће упућен посредством доставље-
них контакт података. Изабрани кандидат оба-
везан је да у року од 5 дана, од дана када је 
обавештен о избору, достави оригинална доку-
мента или оверене копије, ради заснивања рад-
ног односа. Обавештење о избору кандидата на 
расписани конкурс, биће објављено на сајту ДЗ 
„Др Симо Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/563-517

Дипломирани правник
на одређено време најдуже до 24 

месеца, због повећаног обима посла, за 
рад у Служби за обављање заједничких 

послова, Одсек правних послова

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњава и 
посебне услове: високо образовање: на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен правосудни испит; сер-
тификат службеника за јавне набавке. Заинте-
ресовани кандидати подносе: пријаву на оглас, 
кратку биографију, фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених / венчаних, фотокопију уве-
рења о држављанству, фотокопију доказа о сте-
ченом високом обазовању, фотокопију уверења 
о положеном правосудном испиту, фотокопију 
сертификата о положеном испиту за службени-
ка за јавне набавке (уколико кандидат не посе-
дује сертификата о положеном испиту за служ-
беника за јавне набавке у обавези је да испит 
за службеника положи у року од 6 месеци од 
дана заснивања радног односа). 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 
Кадровска служба Дома здравља. Опис посла 
дат је у је у Правилнику о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у ДЗ Параћин. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети 
лично у писарницу ДЗ Параћин или послати на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место дипломираног правни-
ка”. Докази о испуњености услова подносе се у 
неовереним копијама. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” НСЗ и на сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
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разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаго-
времене, недозвољене, непотписане пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По 
завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. За све информације може-
те се обратити на телефон 062/562-654.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за 
рад у Одељењу опште неурологије у 
Служби за неурологију, на одређено 

време, ради замене привремено одсутне 
запослене на боловању

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

2. Медицинска сестра – техничар
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене на 
боловању, на осталим болничким 

одељењима, за рад у Одсеку за 
стандардну негу у Служби за урологију

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

3. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено 
време, на 6 месеци због повећаног 
обима посла, за рад у Одељењу за 
одржавање објеката и простора у 

Служби за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 3 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико је сведочанство 
издато на девојачко презиме).

ОСТАЛО: 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. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Рок за подношење прија-
ва 8 дана од дана објављивања у огласима у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас 
објављен и на web сајту Опште болнице Круше-
вац и Министарства здравља Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти са назнаком „за оглас” са називом и ред-
ним бројем радног места за које се конкурише 
искључиво поштом а на адресу: Општа болница 
Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска 16. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Кру-
шевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Спремач / спремачица просторија
у којима се пружају здравствене услуге, 
за рад при техничким пословима Ковид 
болнице Крушевац, на одређено време, 

на три месеци због повећаног  
обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Опис послова: Према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова ОБ Крушевац. Заинтересовани канди-
дати подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи, 
фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
сведочанства или уверења издати на девојач-
ко презиме). 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. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Рок за подношење прија-
ва 8 дана од дана објављивања у огласима у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас 
објављен и на web сајту Опште болнице Круше-
вац и Министарства здравља Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти са назнаком „За оглас” са називом и 
редним бројем радног места за које се конкури-
ше, искључиво поштом на адресу: Општа болни-
ца Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска 16.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Дипломирани правник  
за правне, кадровске и 

административне послове
пробни рад од 3 месеца, за рад у 

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

немедицинским пословима

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
знање рада на рачунару.

2. Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
пробни рад од 3 месеца, за рад у 

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

немедицинским пословима

УСЛОВИ: средње образовање.

ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме). Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од 
дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас објављен и на 
web сајту Опште болнице Крушевац и Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком „За оглас” са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише искључиво 
поштом а на адресу: Општа болница Крушевац, 
37000 Крушевац, Косовска 16. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста у 
операционим салама

за рад у Одсеку за максилофасцијалну 
хирургију Службе за 

оториноларингологију Опште болнице 
Крушевац, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет или стоматолош-
ки факултет и специјализација из максилофа-
цијалне хирургије, VII/2 степен; стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит; најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине

2. Доктор медицине
за рад у Служби за гинекологију и 

акушерство са неонатологијом, пробни 
рад од 3 месеца

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

3. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за 

рад на Одељењу за стационарно лечење 
у Служби за педијатрију, пробни рад од 

3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, IV степен, стручни испит; 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Опис послова: према Правил-
нику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

Кандидати за радно место 1 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежног орга-
на. доказ о радном искуству.
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Кандидати за радна места 2 и 3 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију Лиценце издате од надлежног органа Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од 
дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас објављен и на 
web сајту Опште болнице Крушевац и Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком „За оглас” са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише искључиво 
поштом а на адресу: Општа болница Крушевац, 
Косовска бр. 16, 37000 Крушевац.

НОВА ГРОСИС ДОО
18000 Ниш, Носиоци Карађорђеве звезде 21

Фармацеут у велепродаји
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; познавање 
рада на рачунару: израда фактура, претра-
га купаца. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл адресу: novagrosis@gmail.com или 
се јављају на контакт телефон: 063/410-282 и 
063/410-226.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150
e-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред 
општих услова предвиђених законом, су: завр-
шен медицински факултет (VII степен стручне 
спреме) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису 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; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине, положен стручни испит; лиценца; возач-
ка дозвола Б категорије. Кандидати пријаву са 
фотокопијом личне карте, кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и овере-
не фотокопије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплома којом се 
потврђује стручна спрема, потврда о положеном 
стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке 
дозволе, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених (издат 
на новом обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, 
број 20/09) ) достављају у затвореној коверти 
поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци”, 
15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у 
просторијама кадровске службе Дома здравља 
Владимирци, са назнаком „Пријава за конкурс 
за доктора медицине”. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани неће бити посебно обавешта-

вани о резултатима огласа. Пријаве морају да 
буду примљене у Дому здравља најкасније осмог 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
као последњег дана рока за подношење прија-
ва до 12 часова, без обзира на начин доставе. 
Пријаве које буду примљене у Дому Здравља 
после истека дана и сата наведеног у овом огласу 
сматраће се наблаговременим и неотворене ће се 
вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у установи. Пријаве са непот-
пуним подацима и непотпуном документацијом 
ће бити одбијене као неисправне. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања код Нацио-
налне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Социјални радник
у осталим стационарним установама 

које обављају психијатријску делатност, 
за потребе Службе за психијатрију, 

на одређено време на период до 
31.12.2022. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или 2) на основим 
студијама у трајању од најмање четири година, 
по пропису који уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно на вишој 
школи у трајању до две године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит у 
скалду са законом; Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (у скалду са законом); извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом достави-
ти на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваљево, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Виша медицинска сестра – техничар
у онкологији и хемиотерапији у Одсеку 

онкологије са дневном болницом у 
саставу Службе за продужено лечење 

и негу, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на студијама 
првог степена (основне струковне/академске 
студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 
2) на основим студијама у трајању од најмање 
две године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.септембра 2005. године; поло-
жен стручни испит; лиценца или решење о упису 
у надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлеж-
ну Комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 

и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 140 00 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН” 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Шеф кухиње
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

Опис посла: Организује планира и надгледа рад 
кухиње и трпезарије; непосредно руководи про-
цесом спремања и поделом хране; обезбеђује 
правилно коришћење средстава за хигијену, 
прибора за јело и опреме у кухињи и трпезарији; 
требује намирнице и остали материјал из мага-
цина за производњу јела и врши поделу истих 
према врсти јела; извештава о потреби набавке 
животних намирница; одговоран је за примену 
норматива код производње јела; контролише 
процес производње и одговоран је за квалитет-
ну припрему јела; врши распоред запослених у 
кухињи и трпезарији и одговоран је за њихов 
рад; одређује дневна задужења запослених 
у кухињи и трпезарији; врши квалитативну и 
квантитативну анализу оброка; израђује недељ-
но-дневни јеловник заједно у одсуству вишег 
дијетитичара-нутриционисте; израђује годишњи 
план јавних набавки животних намирница у 
сарадњи са вишим нутриционистом-дијететича-
рем; конторлише утрошак животних намирница 
(у скалду са јеловником) и средства за хигијену 
у кухињи и трпезарији и одговоран је за њихо-
во трошење у складу са нормативима. Дужи се 
основним средствима и ситним инвентаром у 
кухињи и трпезарији и одговоран је за мањко-
ве. Контролише долазак и одлазак на посао и 
са посла запослених у кухињи и трпезарији у 
складу са њиховим радним временом, у случају 
одступања о томе сачињава писани извештај и 
доставља помоћнику директора за немедицин-
ске послове и директору болнице. Врши и друге 
послове из своје струке, по налогу. За свој рад 
одговара помоћнику директора за немедицинске 
послове и директору болнице.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; VI степен стручне спреме прехрамбене 
струке. Као доказ о испуњености ових услова 
кандидати су дужни да доставе: Пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; Оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној високој школи прехрамбене струке. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматра-
не.Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа, у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. Кон-
такт телефон 018/830-927.Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама путем поште на 
адресу Специјална болница за плућне болести 
„Озрен” Сокобања насеље Озрен бб 18230 Соко-
бања, уз напомену „Пријава на оглас за шефа 
кухиње ” или лично у просторијама Болнице.

Национална служба
за запошљавање
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Здравство и социјална заштита

СОЦИЈАЛНА УСТАНОВА 
ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ „ЛУГ”

Младеновац
11409 Ковачевац, Брестовачка 29

тел. 060/3034-115
e-mail: centarlug@yahoo.com

Логопед
на одређено време месец дана

УСЛОВИ: VII ССС или струковна у струци, 
потребна лиценца, радно искуство небитно.

Социјални радник  
– стручни сарадник

на одређено време месец дана

УСЛОВИ: VII ССС у струци или струковне студије, 
потребна лиценца, радно искуство небитно.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон 060/3034-115. Место рада Ковачевац. Рок за 
пријављиване на оглас до попуне.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПЛАНДИШТЕ

26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/861-025, 013/862-342
e-mail: csrplandiste@yahoo.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; сте-
чено високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; најмање пет 
година радног искуства у струци; поседовање 
организационе, комуникационе и менаџерске 
вештине; неосуђиваност и да се против кан-
дидат не води кривични поступак за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у држав-
ним органима.

ОСТАЛО: кандидат, уз пријаву мора да подне-
се следеће документе у оригиналу или у ове-
реној копији: пријаву, својеручно потписану, са 
биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена фото-
копија дипломе); потврду / уверење о радном 
искуству у струци; уверење да није осуђиван 
и уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак односно да није стављен захтев 
за спровођење истраге или одређених истраж-
них радњи, да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за која се 
гоњење предузима по службеној дужности. 
Кандидат је дужан да уз прописану документа-
цију и доказе о испуњености услова поднесе и 
Програм рада за мандатни период на који се 
врши избор. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана и почиње тећи наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Конкурс се објављује и на оглас-
ној табли и интернет презентацији Центра за 
социјални рад Пландиште. Неблаговермене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом у затвореној 

коверти са назнаком „За јавни конкурс за име-
новање директора ЦСР Пландиште”, доставити 
лично у пријемној канцеларији ЦСР Пландиште 
радним данима у времену од 07.00 до 14.30 
часова или путем поште на горе наведену адре-
су. На основу члана 124 став 6, 7 и 8 Закона о 
социјалној заштити: изборни поступак спроводи 
управни одбор центра за социјални рад и у том 
поступку разматра приспеле пријаве, сачиња-
ва листу кандидата који су испунили прописане 
услове и доставља је, заједно са својим миш-
љењем, надлежном органу јединице локал-
не самоуправе. Начин спровођења конкурса 
за именовање директора центра за социјални 
рад одређује јединица локалне самоуправе. 
На именовање директора центра за социјални 
рад сагласност даје министарство надлежно 
за социјалну заштиту, а на именовање дирек-
тора центра за социјални рад чије је седиште 
на територији аутономне покрајине сагласност 
даје надлежни орган аутономне покрајине. Све 
додатне информације могу се добити на теле-
фон 013/861-025.

Ветерина

МЕТАЛ ХЕМИКО ДОО АДА
24430 Ада, Виноградска 9

Бабичар

УСЛОВИ: основна школа; радно искуство на фар-
ми је предност (није неопходан услов).

Ветеринар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани ветеринар; са најмање годину дана радног 
искуства; положен стручни испит; возачка доз-
вола Б категорије, пожељно. Комуникативност, 
одговорност, спремност за тимски рад, али и 
самосталност у раду, добре организационе спо-
собности.

Зоотехничар

УСЛОВИ: средња пољопривредна школа, зоо-
техничар; радно искуство на фарми је предност 
(није неопходан услов). Одговорност, марљивост 
и преданост послу.

ОСТАЛО: нудимо: редовну плату, константно 
усавршавање, пријатно радно окружење. Прија-
ве са биографиом послати електронским путем 
на info@metalhemiko.co.rs Само ће кандидати 
који уђу у ужи круг бити обавештени о исходу 
конкурса.

Индустрија и грађевинарство

ENERGY CONTACT MONT DOO
Крагујевац

тел. 063/383-500, 063/383-835
e-mail: ivan@energycontact.rs

Помоћни радник при извођењу 
електро радова

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; пожељно радно искуство на 
истим или сличним пословима, али није неоп-
ходно. Заинтересовани кандидати своју радну 
биографију треба да доставе на e-mail: ivan@
energycontact.rs или могу да се јаве на контакт 
телефоне 063/383-500 или 063/383-835, најкас-
није до 20.11.2022.

MARKO TRANS CARGO DOO
Београд, Саве Ковачевића 58а

тел. 065/8400-901, 065/8458-854
e-mail: office@markotc.com

Точилац ЦНГ горива
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; пожељно радно искуство, 
али није неопходно; возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати своје радне биографије треба да 
доставе на e-mail: office@markotc.com, могу да се 
јаве лично у просторије послодавца у Крагује-
вцу, адреса Саве Ковачевића 58А или могу да се 
јаве на контакт телефон: 065/8458-854, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
20.11.2022.

Грађевински техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, смер грађе-
вински техничар; пожељно радно искуство, али 
није неопходно; возачка дозвола Б категорије; 
основно познавање рада на рачунару. Канди-
дати своје радне биографије треба да доставе 
на e-mail: office@markotc.com, могу да се јаве 
лично у просторије послодавца у Крагујевцу, 
адреса Саве Ковачевића 58А или могу да се 
јаве на контакт телефон: 065/8400-901, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
20.11.2022.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ЗАПОШЉАВАЊЕ „ОД СРЦА & ВОН 

ХЕРЗЕН ГЕРН” ДОО
21000 Нови Сад, Војводе Шупљикца 19

Водоинсталатер
на одређено време 12 месеци

20 извршилаца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме, водоинсталатер, енглески језик 
– средњи ниво; потребно радно искуство од 6 
месеци.

Фасадер
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме, фасадер, енглески језик – средњи 
ниво; потребно радно искуство од 6 месеци.

Керамичар
на одређено време 12 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме, грађевински керамичар, енглески 
језик – средњи ниво; потребно радно искуство 
од 6 месеци.

Зидар
на одређено време 12 месеци

63 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном струч-
не спреме, зидар, енглески језик – средњи ниво; 
потребно радно искуство од 6 месеци.

Столар
на одређено време 12 месеци

43 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме, столар за монтажу, оправке и одр-
жавање, енглески језик-средњи ниво; потребно 
радно искуство од 6 месеци.
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Армирач
на одређено време 12 месеци

54 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме, армирач, енглески језик – средњи 
ниво, потребно радно искуство од 6 месеци.

Водоинсталатер
на одређено време 12 месеци

54 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме, водоинсталатер, енглески језик-
средњи ниво; потребно радно искуство од 6 
месеци.

Кувар
УСЛОВИ: Лице са завршеним IV, VI/1 или VI/2 
степеном стручне спреме, енглески језик-средњи 
ниво; потребно радно искуство од 36 месеци.

Офтамолог
УСЛОВИ: Лице са завршеним VII/2 степеном 
стручне спреме, специјалиста офтамологије, 
енглески језик – средњи ниво; потребно радно 
искуство од 6 месеци.

ОСТАЛО: Рад ван просторија послодавца, обез-
беђен превоз, смештај и исхрана. Пријава кан-
дидата на е-маил аресу: biljana.momcilovic@
agencija-odsrca.com. Рок за пријаву 12.11.2022. 
године, а за радна места Кувар и Офтамолог 
25.11.2022. године.

Култура и информисање

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
11000 Београд, Француска 3

тел. 060/1400-511

Моделар женских костима
привремено – повремени послови

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, 
текстилне струке.

Декоратер на сцени
привремено – повремени послови

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 
техничке струке.

ОСТАЛО: кандидати треба да се јаве на наведе-
ни број телефона.

ДОМ КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА”
36342 Ушће, 23. новембра 12

тел. 036/5430-056

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање; 
да има пет година радног искуства у култури; 
да поседује организаторске способности; да не 
постоје законске сметње за именовање директо-
ра. Конкурсна документација за избор кандидата 
за директора треба да садржи: предлог програ-
ма рада и развоја Дома културе „Студеница” у 
Ушћу за период од четири године; оверену копију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми; оверену копију радне књижице или доказ о 
радном искуству; биографију која мора да садр-
жи елементе који доказују стручност из делокру-
га рада установа културе са кратким прегледом 
остварених резултата у раду; уверење основног 
и вишег суда да се против кандидата не води 

истрага и да против њега није подигнута оптуж-
ница (не старија од 6 месеци) за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве на конкурс подносе се непосредно или путем 
поште Управном одбору ДК „Студеница” на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
– не отварати”. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Пролетерска 4
тел. 013/851-173, 060/3851-439

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа имају следећа лица која 
испуњавају услове прописане Законом о кул-
тури и Статутом Центра за културу Бела Црква. 
За директора може бити именовано лице које 
испуњава следеће услове: да има стечено висо-
ко образовање на студијама другог степена – 
дипломске академске студије-мастер; специјалис-
тичке академске студије или високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, да има најмање десет година рад-
ног искуства на руководећем положају у култу-
ри, да се против њега не води истрага и да про-
тив њега није подигнута оптужница за кривична 
дела за која се гони по службеној дужности, као 
и да није осуђиван за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање дужности директора, 
да поседује знање једног светског језика, да има 
држављанство Републике Србије и да има општу 
здравствену способност. Мандат директора траје 
4 године. Уз пријаву на јавни конкурс кандидати 
су дужни да доставе следећу докуменатцију: 1) 
предлог програма рада и развоја Центра за кул-
туру Бела Црква за период од четири године; 2) 
диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 
3) радну књижицу, односно други доказ о рад-
ном искуству (уговори, потврде и др.), из којих 
се може утврдити на којим пословима и с којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; 4) 
биографију која садржи податке о досадашњем 
раду и оствареним резултатима; 5) уверење (не 
старије од шест месеци) да се против кандидата 
не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони по 
службеној дужности; 6) уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван (издато након објављи-
вања конкурса); 7) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 8) 
извод из матичне књиге рођених; 9) фотокопију 
личне карте; 10) доказ о знању светског језика 
(диплома факултета, потврда о положеном испи-
ту на студијама или уверење – потврда референт-
не акредитоване установе); 11) доказ о здрав-
ственој способности (лекарско уверење). Докази 
се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној 
код надлежног органа. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања јавног кон-
курса у публикацији „Послови”, а почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања. Пријаве са 
пратећом документацијом се достављају путем 
писарнице Центра за културу или препорученом 
пошиљком на адресу Центра за културу Проле-
терска 4, 26340 Бела Црква, у затвореној коверти 
са назнаком „За јавни конкурс – за избор дирек-
тора Центра за културу Бела Црква”.

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

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

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

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

Сарадничко звање асистент за 
област Филолошке науке, ужа 
стручна област Енглески језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање и 
запослење на радном месту асистент за област 
Филолошке науке, ужа стручна област Енглески 
језик, и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компе-
тенцијама 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. Кандидат 
мора имати статус студента на докторским сту-
дијама и да је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), или ако је кандидат стекао звање магистра 
наука, да му је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Кандидат мора испољавати способност за 
наставни рад, што се доказује: ако је кандидат 
лице које има педагошко искуство, кандидат мора 
имати позитивну оцену педагошког рада у сту-
дентским анкетама које се односе на претходни 
изборни период, ако је кандидат лице које нема 
педагошко искуство, кандидат мора бити позитив-
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но оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије. Пријаве 
на конкурс, могу се поднети најкасније у року од 
10 дана, рачунајући од дана објављивања овог 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на конкурс се могу преда-
ти 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 Сте-
пе 283. Пријаве послате поштом морају стићи у 
Одсек Висока школа електротехнике и рачунар-
ства до истека наведеног рока за конкурисање, 
иначе ће се сматрати неблаговременим и биће 
одбачене. Неразумљиве или непотпуне пријаве, 
као и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, биће одбачене. Лично име и контакт 
подаци лица задуженог за давање обавештења 
о конкурсу: Горан Пантић, имејл: pgoran@viser.
edu.rs, канцеларија 002, Војводе Степе бр. 283 
Вождовац, Београд. Пријава на конкурс мора оба-
везно да садржи: податке неопходне за иденти-
фиковање сарадничког звања (односно радног 
места) за које кандидат конкурише, што подразу-
мева обавезно навођење сарадничког звања за 
које се конкурише, образовно-научног поља (када 
је оно наведено у овом конкурсу), области и уже 
стручне области; податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву кон-
курс се обавезно достављају и следећи докази: 
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђи-
ваности за напред наведена кривична дела (из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању), 
не старије од месец дана, уколико кандидату уве-
рење о неосуђиваности не буде издато до затва-
рања 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, 
морају га доставити најкасније до дана засни-
вања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потреб-
ног, односно одговарајућег високог образовања, 
који је прописан као услов за избор у сарадничко 
звање за које се конкурише. Подносе се оверене 
фотокопије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио; уверење високошколске уста-
нове о томе да кандидат има статус студента на 
докторским студијама који је прописан као услов 
за избор у сарадничко звање за које се конкури-
ше; извод из матичне књиге рођених (или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству (или 
оверену фотокопију); радна биографија (CV) и 
одговарајуће доказе који потврђују наводе из 
биографије; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, одговарајући доказ да 
кандидат поседује позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада 
(потврда образовне установе на којој је кандидат 
обављао досадашњи наставни, односно педагош-
ки рад, резултати студентских анкета и слично); 
ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, односно о 
поседовању захтеваних стручних знања, вешти-
на, односно компетенција, када је то наведе-
но као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично). Подаци о месту и дану када 
се очекује да ће започети провера оспособље-
ности, знања и вештина, односно компетенција 
кандидата у изборном поступку, ако се таква 
провера буде спроводила. Процена испуњености 
општих и посебних услова за избор у сарадничко 
звање у погледу кога се расписује овај конкурс, 
вршиће се на основу доказа које кандидати при-
лажу уз пријаву на конкурс и у складу са Пра-
вилником о избору и ангажовању наставника и 
сарадника Академије. Провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција кандида-
та, ако се таква провера буде спроводила, може 
започети наредног дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс и обављаће се у 
просторијама Одсека Висока школа електротех-

нике и рачунарства, Војводе Степе број 283, Бео-
град. Кандидат који поднесе благовремену, уред-
ну и потпуну пријаву на конкурс и за кога се, на 
основу доказа приложених уз пријаву на конкурс, 
утврди да испуњава потребне услове за избор у 
звање у погледу кога конкурише, накнадно ће 
бити обавештен о тачном времену одржавања 
провере оспособљености, поседовања тражених 
знања и вештина, односно компетенција, уколико 
је потребно да се таква провера одржи.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БУБИЦА”

Београд, Мехмеда Соколовића 18

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме; 
неопходно радно искуство у раду са децом јас-
леног и вртићког узраста. Рад је у сменама. ЦВ 
слати на e-mail: bubicav@gmail.com

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Асистент за ужу научну област 
Пројектовање и планирање 

површинских копова

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент док-
торских студија на студијском програму Рударско 
инжењерство, који је сваки од претходних нивоа 
студија завршио на студијском програму Рудар-
ско инжењерство, са просечном оценом најмање 
8,00 или кандидат који има академски назив 
магистра наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације. Наведени услови утврђени су 
одредбама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом 
образовању. Посебни услови: познавање рада 
у програмским пакетима Surpak и Minex. Доста-
вити пријаве са прилозима: биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, уверење о уписаним докторским ака-
демским студијама или доказ о прихваћеној теми 
докторске дисертације за кандидате магистре, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству на адресу Рударско-геолошки 
факултет, 11000 Београд, Ђушина 7, соба 107, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Миторполита Петра 8

тел. 066/8126-221

Наставник правне групе предмета
са 20% радног времена у настави и 

30% радног времена на секретарским 
пословима, на одређено време

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
услове прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања (чл. 139) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама: да имају одговарајуће обра-
зовање; да имају психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о дражвљанству Репу-
блике Србије; оригинал или оверену фотокопију 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима. Услови из става 1 овог чла-
на, доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Пријаве се подно-

се на горе наведену адресу у року од 8 дана од 
дана објављивања публикације „Послови”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
тел. 066/8126-221. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ППУ „БУБАМАРИН ЛЕТ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 153а

Медицинска сестра – васпитач  
деце јасленог узраста

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању, пожељан стручни испит или лицен-
ца. Пријаве слати на e-mail: bubamarinletvrtic@
gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

1) Сарадник у настави за ужу научну 
област Металне конструкције

на одређено време од годину дана

2) Сарадник у настави за ужу научну 
област Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од годину дана

3) Асистент – студент докторских 
студија за ужу научну област 
Механика тла, фундирање и 
геоеколошко инжењерство

на одређено време од три године

4) Асистент – студент докторских 
студија за ужу научну област 

Инжењерска геологија
на одређено време од три године

5) Ванредни професор за ужу научну 
област Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од пет година

Општи услови за радна места 1 и 2: 6 (6.1, 
6.2) ниво НОКС-а: студије првог степена заврше-
не са просечном оценом најмање осам, студент 
мастер академских или специјалистичких ака-
демских студија, и да испуњава остале услове 
у складу са чланом 83 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020-3 – др. 
закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон).

Општи услови за радна места 3 и 4: 7.1 
ниво НОКС-а: студент докторских студија и да 
испуњава остале услове у складу са чланом 84 
Закона о високом образовању.

Општи услови за радно место 5: 8. ниво 
НОКС-а.

ОСТАЛО: кандидати, поред општих услова, тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Београду и Статута Грађевин-
ског факултета Универзитета у Београду, као и 
других општих аката Универзитета и Факултета. 
Уз пријаву доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену копију диплома, а 
уз пријаву за звање наставника и списак науч-
них радова. Кандидати који конкуришу за место 
асистента обавезно достављају и потврду да су 
студенти докторских студија. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се узети у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

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

УСЛОВИ: дипломирани информатичар, дипломи-
рани математичар, модул Рачунарство и инфор-
матика, студент мастер или специјалистичких 
студија, који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање 08, 00. 
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 
84 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони) и чланом 91 Ста-
тута Математичког факултета. Приликом конку-
рисања потребно је поднети молбу, биографију, 
оверену копију дипломе. Молбе са потребним 
документима могу се доставити на наведену 
адресу или лично предати у Секретаријат факул-
тета, сваког радног дана од 10-15 часова у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „МИНА КАРАЏИЋ”
11000 Београд, Љутице Богдана 46

тел. 062/8062-201

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; профе-
сор математике; основна информатичка обука. 
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу ЦВ 
на e-mail: office@osmina.edu.rs или да се јаве на 
наведени број телефона.

ПУ „БОШКО БУХА”
Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-331/локал 108

Васпитач
УСЛОВИ: на студијима другог степена, мастер 
васпитач; дозвола за рад (лиценца / обавеза 
полагања испита за лиценцу).

Сарадник за исхрану деце / 
нутрициониста

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије 
или специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем здравствене струке, у складу са Законом.

Mедицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, васпитачки смер медицин-
ска сестра васпитач дозвола за рад (лиценца / 
обавеза полагања испита за лиценцу).

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно обра-
зовање, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злоставлање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује васпитно образовни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења 
о стеченој стручној спреми не старије од једне 
године; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена копија; уверење о држављанству 
оригинал или оверена копија не старија од шест 
месеци; уверење МУП-а да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом не старије од 6 месеци; 
ако кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику – уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствсну 
способност за рад са децом и учесницима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са поштом или лично од 9-14 часова на неведену 
адресу. Све остале информације могу се добити 
на број телефона 011/7292-331 / локал 108.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Просторно планирање
на одређено време

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Физичка географија
на одређено време

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив док-
тора наука и које показује смисао за наставни 
рад. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. зако-
ни, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон), Статутом Географског 
факултета и Правилником о условима, начину 
и поступку избора у звање и заснивања рад-
ног односа сарадника Географског факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак научних радова, радови, уве-
рење о држављанству, оверене копије диплома 
о завршеним претходним степенима студија) 
достављају се у писаној и електронској форми 
(ЦД, УСБ) на наведену адресу Факултета, канце-
ларија 10, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ 
И МЕНАЏМЕНТ

Београд, Старине Новака 24
тел./факс: 011/3234-002

Асистент за технолошко 
инжењерство ужа стручна област 

Текстилно инжењерство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; мора има-
ти завршене основне и мастер академске студије 
из области одевног инжењерства са просечном 
оценом најмање осам (8); кандидат мора има-
ти статус студента на студијама трећег степена 
– докторским студијама из области текстилног 
инжењерства; кандидат мора поседовати скло-
ности и способности за наставни рад; ако је кан-
дидат лице које је раније обављало наставни 
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укуп-
ног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, пози-
тивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности АТУСС, односно Одсека ВТШДТМ; 
кандидат мора поседовати вештине конструкције 
и моделовања одеће; кандидат мора познавати 
рад у систему за компјутерско уклапање крој-
них слика (Оптитекс). Пријава на конкурс мора 
обавезно да садржи: 1. податке неопходне за 
идентификовање сарадничког звања (односно 
радног места) за које кандидат конкурише, што 
подразумева обавезно навођење назива сарад-
ничког звања за које се конкурише и 2. податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно 
достављају и следећи докази: уверење надлеж-
ног органа (МУП) о неосуђиваности за напред 
наведена кривична дела (из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању). Уколико канди-
дату уверење о неосуђиваности не буде издато 
до затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкус достављају потврду да су 
поднели захтев неосуђиваности треба да доста-
ве без одлагања, а морају га доставити најкас-
није до дана заснивања радног односа; оверене 
фотокопије високошколских исправа о стеченом 
степену потребног, односно одговарајућег висо-
ког образовања, који је прописан као услов за 
избор у сарадничко звање за које се конкурише. 
Подносе се оверене фотокопије диплома са свих 
нивоа студија које је кандидат завршио; уверење 
високошколске установе о томе да кандидат има 
статус студента на докторским студијама; извод 
из матичне књиге рођених (или оверену фото-
копију); уверење о држављанству (или оверену 
фотокопију); радна биографија (ЦВ) и одгова-
рајуће доказе који потврђују наводе из биогра-
фије; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, одговарајући доказ да кандидат 
поседује позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада (потврда 
образовне установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки рад, 
резултати студентских анкета и слично); одго-
варајуће доказе о објављеним радовима, када је 
објављивање одређеног броја радова наведено 
као услов; одговарајуће доказе о поседовању 
радног искуства; ако такви докази постоје, одго-
варајуће доказе о поседовању захтеваних рефе-
ренци, односно о поседовању захтеваних струч-
них знања, вештина, односно компетенција, када 
је то наведено као услов (лиценце, сертификати, 
уверења, потврде и слично). Пријаву на конкурс, 
биографију и списак објављених радова, канди-
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дати су обавезни да доставе поред штампаног 
облика и у електронској форми (на ЦД-у уређе-
но у MS Word-у). Процена испуњености општих и 
посебних услова за избор у сарадничко звање у 
погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником 
о избору и ангажовању наставника и сарадника 
Академије. Кандидат који поднесе благовремену, 
уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за 
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву 
на овај конкурс, утврди да испуњава потребне 
услове за избор у звање у погледу кога конку-
рише, накнадно ће бити обавештен о тачном 
времену одржавања провере оспособљености, 
поседовања тражених знања и вештина, однос-
но компетенција, уколико је потребно да се таква 
провера одржи.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс, могу се подне-
ти најкасније у року од 10 дана, рачунајући од 
дана објављивања овог конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс се могу предати лично, 
искључиво радним данима (понедељак – петак) 
од 10 до 15 часова, или послати путем поште, на 
адресу „АТУСС – Одсек Висока текстилна шко-
ла за дизајн, технологију и менаџмент, Стари-
не Новака 24, 11000 Београд ”. Пријаве послате 
поштом морају стићи у Одсек Висока текстилна 
школа за дизајн, технологију и менаџмент 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.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11500 Обреновац, Краља Петра I 12

тел. 011/8721-178

Наставник биологије
са 65% радног времена, ради замене 
запосленог именованог за директора 

школе до истека мандата

Наставник математике
са 50% радног времена, ради замене 
запосленог распоређеног на функцију 

помоћника директора, а најдуже до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) усло-
ве прописане чланом 139 и одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 04/2022 и 14/2022); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Испуњеност услова из тачке 2) иза-
брани кандидат доказује пре закључења уго-

вора о раду. Испуњеност услова из тач. 1), 3), 
4) и 5) кандидат доказује приликом подношења 
пријаве на конкурс, достављањем следеће 
документације: оверена фотокопија дипло-
ме или уверење – не старије од шест месеци; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству – не старије од 6 месеци; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених – не старији од 6 месеци; доказ 
из казнене евиденције МУП-а да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – оригинал не старије од 3 месеца; доказ 
о познавању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ тре-
ба да буде издат од стране високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Кандидат 
је у обавези да попуни пријавни формулар за 
конкурс, који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и уз попуњен одштампан 
формулар кандидат доставља потребну доку-
ментацију у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, на 
адресу школе. Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног орга-
на, у супротном, неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именова-
на од стране директора школе у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Пријаве 
се достављају на адресу школе: Техничка шко-
ла, Краља Петра првог 12, Обреновац.Телефон 
за информације: 011/8721-178.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

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

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

Поновљен оглас

1. Сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање и 
запослење на радном месту асистент за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа стручна област Рачунарство и информати-
ка, и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компе-
тенцијама 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 студента на докторским студија-
ма 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 
дисертације; мора испољавати способност за 
наставни рад, што се доказује: ако је канди-
дат лице које има педагошко искуство, канди-
дат мора имати позитивну оцену педагошког 
рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако је кандидат 
лице које нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; познавање програмских јези-
ка PHP, JavaScript, C/C++, Visual Basic i C#; рад 
са Arduino развојним окружењем; познавање 
програмског језика Asembler за Intel 196; позна-
вање рада са развојним окружењима Phyton 
196 MySQL; познавање развоја и пројектовања 
сервиса у информационим системима; пројек-
товање и развој система база података; позна-
вање рада са XML документима; практична 
знања везана за интернет програмирање.

2. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање 
и запослење на радном месту сарадник у наста-
ви за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Рачунарство 
и информатика, и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; мора имати завршене основне 
студије са просечном оценом најмање осам 
(8), на акредитованој високошколској уста-
нови и акредитованом студијском програму; 
мора имати статус студента на мастер академ-
ским, или мастер струковним студијама, или 
на специјалиситичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира; 
мора испољавати способност за наставни рад, 
што се доказује: ако је кандидат лице које има 
педагошко искуство, кандидат мора имати пози-
тивну оцену педагошког рада у студентским 
анкетама које се односе на претходни изборни 
период, ако је кандидат лице које нема педа-
гошко искуство, кандидат мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; позна-
вање и искуство у раду са алатима HTML5, CSS3, 
JavaScript, jQuery, Bootstrap, Wordpress; позна-
вање и искуство у раду са софтверским ала-
тима Adobe Fhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign, Adobe Premiere Pro, Microsoft Office, 
Autodesk Maya, Sound Forge, DaVinci Resolve, 
Xara Designer; познавање и искуство у раду са 
програмским језицима C, C#, VB.NET; познавање 
и искуство у раду са алатима за креирање 2D и 
3D игара, Unity и Unreal Engine; познавање рада 
са системом за виртуелну реалност Oculus Rift S.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс у погледу сарад-
ничких звања у погледу којих је расписан овај 
конкурс, могу се поднети најкасније до 24. 
октобра 2022. године. Пријаве на конкурс се 
могу предати лично, искључиво радним дани-
ма (понедељак- петак) од 10 до 16 часова, или 
послати путем поште, на адресу Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Београд, 11010 
Вождовац, Војводе Степе бр. 283. Пријаве 
послате поштом морају стићи у Одсек Висока 
школа електротехнике и рачунарства до истека 
наведеног рока за конкурисање, иначе ће се 
сматрати неблаговременим и биће одбачене. 
Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве 
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на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс 
уз које нису приложени сви потребни докази, 
биће одбачене. Лично име и контакт подаци 
лица задуженог за давање обавештења о кон-
курсу: Срђан Радисављевић, имејл: srdjanr@
viser.edu.rs, канцеларија 002, Војводе Степе 283 
Вождовац, Београд. Пријава на конкурс мора 
обавезно да садржи: податке неопходне за 
идентификовање сарадничког звања (односно 
радног места) за које кандидат конкурише, што 
подразумева обавезно навођење сарадничког 
звања за које се конкурише, образовно-научног 
поља (када је оно наведено у овом конкурсу), 
области и уже стручне области; податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Уз пријаву на овај конкурс се оба-
везно достављају и следећи докази: уверење 
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности 
за напред наведена кривична дела (из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању), 
не старије од месец дана. Уколико кандидату 
уверење о неосуђиваности не буде издато до 
затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком 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 
најкасније до дана заснивања радног односа; 
оверене фотокопије високошколских исправа о 
стеченом степену потребног, односно одгова-
рајућег високог образовања, који је прописан 
као услов за избор у сарадничко звање за које 
се конкурише. Подносе се оверене фотокопије 
диплома са свих нивоа студија које је кандидат 
завршио; уверење високошколске установе о 
томе да кандидат има статус студента на док-
торским или на мастер студијама који је про-
писан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише; извод из матичне књиге 
рођених (или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (или оверену фотокопију); рад-
на биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је канди-
дат лице које је раније обављало наставни рад, 
одговарајући доказ да кандидат поседује пози-
тивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада (потврда образовне 
установе на којој је кандидат обављао доса-
дашњи наставни, односно педагошки рад, 
резултати студентских анкета и слично); ако 
такви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, однос-
но о поседовању захтеваних стручних знања, 
вештина, односно компетенција, када је то 
наведено као услов (лиценце, сертификати, 
уверења, потврде и слично). Подаци о месту 
и дану када се очекује да ће започети прове-
ра оспособљености, знања и вештина, односно 
компетенција кандидата у изборном поступку, 
ако се таква провера буде спроводила. Проце-
на испуњености општих и посебних услова за 
избор у сарадничка звања у погледу којих се 
расписује овај конкурс, вршиће се на основу 
доказа које кандидати прилажу уз пријаву на 
конкурс и у складу са Правилником о избору 
и ангажовању наставника и сарадника Акаде-
мије. Провера оспособљености, знања и вешти-
на, односно компетенција кандидата, ако се 
таква провера буде спроводила, може се одр-
жати 25. октобра 2022. године или касније у 
просторијама Одсека Висока школа електро-
технике и рачунарства, ул. Војводе Степе број 
283, Београд. Кандидат који поднесе благовре-
мену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс 
и за кога се, на основу доказа приложених уз 
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава 
потребне услове за избор у звање у погледу 
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен 
о тачном времену одржавања провере оспо-
собљености, поседовања тражених знања и 
вештина, односно компетенција, уколико је 
потребно да се таква провера одржи.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ИСКРА”

11000 Београд, Булевар ЈНА 9

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на студијима 
првог степена (основне академске, односно 
струковне специјалистичке струковне сту-
дије) студијима у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозвола за рад (лиценца) 
са или без лиценце. У радни однос може бити 
примљено лице које поред општих услова про-
писаних Законом о раду испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: да 
има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује васпитно образовни рад. 
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографију; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
копија, уверење о држављанству оригинал или 
оверена копија не старија од шест месеци; уве-
рење МУП-а да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – не 
старије од 6 месеци; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику – 
уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: напомена: непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
поштом или доставити лично (09-14 часова) на 
горе наведену адресу или путем имејла info@
puiskra.rs или лично. Све остале информације 
могу се добити на број телефона 064/9693-404.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДИЦА”
11000 Београд 

Стражиловска 9

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на телефон 060/6610-
519. Конкурс остаје отворен до попуне радног 
места.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд 
Браће Јерковић 5

Дефектолог – наставник  
разредне наставе

са одељенским старешинством у 
посебним условима, на одређено време 

ради замене запосленог на одсуству, 
дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смис-
лу чл. 139 став 1 тачка 3) 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); 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а о испуњености услова под 2) пре 
закључења уговора о раду. Посебни услови: 
дефектолог – лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање на академским студијама 
другог степена (мастер) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, из нау-
чне области према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основој школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидидтетом („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 
6/2020) одговарајућег усмерења за специјалну 
едукацију и рехабилитацију особа са моторич-
ким поремећајима и вишеструком ометеношћу 
(соматопед). Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс поднесу: попуњен и потписан Фор-
мулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања (доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја); 2) пословну биогра-
фију – потписану; потврду о претходном радном 
искуству – оригинал; диплому о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом образовању, 
ако диплома није уручена (оригинал или ове-
рена копија која није старија од шест месеци 
од дана објаве конкурса); уверење о неосуђи-
ваности (потврда из МУП-а, оригинал или ове-
рена копија која није старија од шест месеци од 
дана објаве конкурса); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија која није старија 
од шест месеци од дана објаве конкурса); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија која није старија од шест месеци 
од дана објаве конкурса). Пријаве се достављају 
Секретаријату школе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или поштом на 
горе наведену адресу, у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурсну комисију – дефектолог – 
наставник разредне наставе”. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.
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ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8, односно које има најмање 3 године педагош-
ког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира, научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборници-
ма са рецензијама и способност за наставни рад; 
више научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима са рецен-
зијама, односно оригинално стручно остварење 
(пројекат, студију, патент, оригинални метод и 
сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопште-
них на међународним или домаћим научним ску-
повима; завршен математички факултет. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима 
студија и стеченом научном називу доктора нау-
ка из одговарајуће научне области (фотокопије); 
биографију; списак радова; радове; уџбеник 
/ монографију / практикум / збирку задатака / 
оригинално стручно остварење; извод из мати-
чне књиге рођених (фотокопија) и уверење о 
држављанству (фотокопија).

Ванредни професор за ужу научну 
област Ботаника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8, односно које има најмање 3 године педагош-
ког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира, научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборници-
ма са рецензијама и способност за наставни рад; 
више научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима са рецен-
зијама, односно оригинално стручно остварење 
(пројекат, студију, патент, оригинални метод и 
сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопште-
них на међународним или домаћим научним ску-
повима; завршен биолошки факултет. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да приложе: дипло-
му о завршеним претходним степенима студија и 
стеченом научном називу доктора наука из одго-
варајуће научне области (фотокопије); биогра-
фију; списак радова; радове; уџбеник / моногра-
фију / практикум / збирку задатака / оригинално 
стручно остварење; извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству (фотокопија).

Доцент за ужу научну област 
Социјална фармација и 
Фармацеутска пракса

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8, односно које има најмање 3 године педагош-
ког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира и има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или 
зборницима са рецензијама и способност за 

наставни рад; завршен фармацеутски факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће нау-
чне области (оверене фотокопије), биографију, 
списак радова, радове, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (фотокопија).

ОСТАЛО: Услови за избор у звање су прописа-
ни Законом о високом образовању, Правилни-
ком о начину и поступку стицања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника на 
Фармацеутском факултету у Београду, Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Фармацеут-
ског факултета у Београду. Напомена: пријаве 
кандидата са прилозима се подносе у писаној 
форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450 у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ”
11070 Нови Београд 

Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/3193-844

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 123, 
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат мора 
да има одговарајуће високо образовање из чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета или студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 140 
ст. 3 овог закона за наставника основне школе) 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или вишим образовањем), 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
мора да има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника (лиценцу), да има обуку 
и положен испит за директора школе (изабрани 

кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност), да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, изузетно најмање 10 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања, 
ако се на конкурс не пријави ни један кандидат 
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Комисија за избор директора 
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, као и доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора устано-
ве. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценце), оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност), уверење о држављанству Републи-
ке Србије – не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену копију), потврду о радном стажу у 
области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, радну биографију са 
прегледом кретања у служби и предлогом плана 
рада директора школе, уверење 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање – не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену копију), доказ о 
знању српског језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о физич-
кој, психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима не старије од 6 месеци 
– прибавља се пре закључивања уговора о раду, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка уколико га поседује), резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (достављају само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора уста-
нове). Неблаговремена и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на Кон-
курс за избор директора са доказима о испуње-
ности услова подносе се лично или препоруче-
ном пошиљком на наведену адресу са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе” у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Батајница, Браће Михајловић – Трипић 2

Наставник информатике 
и рачунарства

на одређено време

Наставник музичке културе
на одређено време

Наставник разредне наставе
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе 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 и 
4/2021): а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидистиплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
год. Лице из подтачке (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 2) Психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање српског језика: – кандидат, настав-
ник или стручни сарадник, мора имати стечено 
основно, средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним основним студијама, оверену фотокопију 
дипломе о завршеним мастер академским сту-
дијама, односно оверену фотокопију дипломе 
о завршеним студијама у четворогодишњем 
трајању по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. год.; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи 
за кандидате који нису приправници); уверење 
о држављанству – оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених – оверена фотоко-
пија; уверење да кандидат није осуђиван пра-

воснажном судском пресудом за кривична дела 
из тачке 3) услова конкурса – не старије од 6 
месеци; радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Знање језика на коме се изводи вас-
питно-образовни рад доказује се положеним 
испитом из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на српском језику. 
Решење о избору кандидата доноси директор 
школе у року од осам дана од достављања 
образложене листе кандидата који испуњавају 
услове конкурса. Основна школа „Бранко Ради-
чевић” у Батајници, као руковалац подацима о 
личности, предузимаће све потребне техничке 
и организационе мере за заштиту личних пода-
така кандидата, ради спречавања случајног или 
незаконитог уништења, или случајног губитка, 
измена, неовлашћеног откривања, коришћења 
или приступа подацима као и од свих незако-
нитих облика обраде. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног и мобил-
ног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адре-
су: Основна школа „Бранко Радичевић”, 11273 
Батајница, Браће Михајловић – Трипић 2.

ОШ „МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ 
БАРИЛИ”

11000 Београд, Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник биологије
са 80% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник технике и технологије
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник технике и технологије
са 30% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник математике
са 20% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник физике
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 22,22% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У складу са чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
занимање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
попуњен пријавни формулар који могу наћи 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратке биограф-
ске податке; доказ о стручној спреми (оверена 
копија дипломе); уверење о неосуђиваности 
издато од МУП-а (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, подноси се прили-
ком пријема у радни однос. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације се могу добити на број теле-
фона: 011/2780-772

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Анатомија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Медицинска и клиничка 
биохемија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Патологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Статистика и информатика у 

медицини
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

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

област Физикална медицина и 
рехабилитација

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(хематологија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(ендокринологија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(алергологија)

на одређено време од 5 година

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

анестезиологијом (урологија)
на одређено време од 5 година

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

анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Медицинска 

физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Радиологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, меди-
цински факултет; општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. Посебан услов: канди-
дати који конкуришу за клиничке наставне пред-
мете подносе доказ о радном односу на Клиници 
која је наставна база Медицинског факултета у 
Београду. Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилником 
о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду) подносе се Писарници Факултета, у року 
од 15 дана од објављивања конкурса.

БОР

СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Младости 1

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани члановима 139, 140 
ставови 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 
10/2019, 6/2020, 129/2021). Прописани услови у 
погледу образовања – одговарајуће високо обра-

зовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и то за: наставника 
ове школе (мешовита средња школа), тј. за неко 
од подручја рада за које школа има верификован 
образовни профил, односно смер (Гимназија, 
Економија, право и администрација, Трговина, 
туризам и угоститељство, Електротехника, 
Машинство и обрада метала) или за педагога 
или психолога; одговарајуће високо образовање 
је образовање које је у складу са чланом 140 
Закона стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, под условом да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Услови за пријем 
у радни однос прописани чл. 139 ЗОСОВ: да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и вас-
питања; да на страни кандидата не постоји дис-
криминаторно понашање, утврђено у складу са 
законом; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Посебни 
услови (члан 122 став 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019, 
6/2020, 129/2021): да кандидат има дозволу за 
рад, односно лиценцу за наставника или струч-
ног сарадника; да има обуку и положен испит за 
директора установе (лиценцу за директора); да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. У поступку 
избора кандидата за директора школе, комисија 
цени и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Уколико се на конкурс пријави кан-
дидат који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе, дужан је да достави и резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања установе у којој је извр-
шен стручно-педагошки надзор за време док је у 
тој установи обављао дужност директора. Кан-
дидати попуњавају формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, и уз одштам-
пани и попуњени формулар достављају школи 
(конкурсној комисији) и доказе о испуњавању 
услова за директора школе. Докази, за које је у 
тексту конкурса означен потребан период важ-
ности од момента издавања у односу на дан 
истека конкурса, не смеју бити старији од озна-
ченог рока. Подносе се у оригиналу или у виду 
фотокопије оверене код надлежних органа 
(суда, органа општинске-градске управе или 

јавног бележника). Кандидати подносе: два при-
мерка овереног преписа или оверене фотокопије 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидати који су високо образо-
вање стекли након 10. септембра 2005. године, 
подносе по два примерка оверене фотокопије 
дипломе и основних и мастер студија) – не ста-
рије од 6 месеци; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, оригинал и један примерак 
оверене фотокопије, не старије од 6 месеци; 
доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 
3) ЗОСОВ, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (при-
бавља се из казнене евиденције полицијске 
управе према месту рођења кандидата) – ориги-
нал и један примерак оверене фотокопије, не 
старије од 6 месеци; уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и вас-
питања – оригинал и један примерак оверене 
фотокопије, не старије од 30 дана; потврду 
Повереника за заштиту равноправности о непо-
стојању дискриминаторног понашања кандидата 
– оригинал и један примерак оверене фотоко-
пије, не старије од 30 дана; уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених (венчаних за жене) на 
обрасцу са трајном важношћу – оригинал и један 
примерак оверене фотокопије, не старије од 6 
месеци, као и одштампане податке са важеће 
личне карте; доказ о знању српског језика, ако 
одговарајуће образовање кандидата није стече-
но на српском језику (потврда, уверење или дру-
ги документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе) – два примерка овере-
не фотокопије, уколико је кандидат стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа (дипломе) 
доставио и доказ да зна српски језик; два при-
мерка овереног преписа или оверене фотокопије 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
лиценце за наставника или стручног сарадника 
– не старије од 6 месеци; два примерка овереног 
преписа или оверене фотокопије потврде о 
похађаној обуци или уверења о положеном 
испиту за директора установе, односно лиценце 
за директора (уколико кандидат то поседује). 
Кандидат који не поседује лиценцу за директора 
може бити изабран али ће бити дужан да испит 
за директора положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност, документација без доказа о 
положеном испиту сматраће се потпуном, а иза-
брани кандидат биће дужан да у законском року 
положи наведени испит, у складу са чланом 122 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; потврду о потребном радном стажу у уста-
новама на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, 
посебно из сваке установе, односно за сваки 
период, уколико је кандидат био запослен у 
више установа на одговарајућим пословима, 
подноси се у оригиналу и у једном примерку ове-
рене фотокопије потврде/а; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника, уколико га је 
било у току рада кандидата) – два примерка ове-
рене фотокопије; резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, ако се на конкурс за директора школе 
пријавио кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе – два примерка ове-
рене фотокопије; преглед кретања у служби – 
радна биографија са адресом становања, бројем 
телефона, адресом електронске поште; оквирни 
план рада за време мандата; доказе о поседо-
вању организационих способности (факултатив-
но). Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Ако 
последњи дан конкурса пада у недељу или на 
дан државног празника, или у неки други дан 
кад школа не ради, рок истиче првог наредног 
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радног дана. Пријаве са доказима о испуњавању 
свих услова тражених у конкурсу, у форми и 
потребном броју оверених примерака и роком 
важности, слати у затвореној коверти препору-
ченом поштом са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора школе – Комисији за избор дирек-
тора” на адресу: Средња школа, 19320 Кладово, 
Улица младости број 1, или донети лично секре-
тару школе радним даном од 8 до 14 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. 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. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи све прилоге у форми, 
потребном броју оверених примерака, и роком 
важности (старости), који се захтевају у конкур-
су. Конкурс спроводи комисија именована од 
стране школског одбора по поступку који је 
регулисан чланом 123 ставови 10-16 ЗОСОВ („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 
129/21). Кандидати који су поднели потпуне 
пријаве на конкурс и који испуњавају законом 
прописане услове за избор директора школе 
биће позвани на интервју од стране комисије за 
избор директора школе, по истеку рока за 
пријаву на конкурс. Пријаве са достављеним 
доказима у броју који се захтева конкурсом се не 
враћају кандидатима, већ се један примерак ове-
рене фотокопије сваког достављеног прилога 
доставља министру ради избора (именовања) 
директора, а оригинал прилога или други приме-
рак оверене фотокопије, остаје у школи. Сви 
подаци кандидата биће коришћени искључиво за 
потребе конкурса, а све у складу са Законом о 
заштити података о личности. Пријављени кан-
дидати биће обавештени писменим путем о 
избору директора школе у складу са законом. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
преко телефона: 019/803-335 и 019/803-443.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ”

19210 Бор, Моше Пијаде бб.
тел. 030/425-160

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: може да буде изабрано лице које 
испуњава следеће услове: има одговарајуће 
образовање прописано чланом 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), за васпитача 
или стручног сарадника, дозволу за рад васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година 
рада у установи на посповима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образо-
вања, односно лице које је стекло одговарајуће 
образовање: 1. на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2. на основним 
сгудијама 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 одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. 3. Директор може 
да буде и лице које испуњава услове прописане 
чланом 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 

88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
за васпитача, дозволу за рад васпитача, обуку и 
положен испит за директора усганове и најмање 
десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања, односно лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем; 4. које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5. које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6. које 
има држављанство Републике Србије; 7. које зна 
српски језик и језик на којем остварује васпит-
но-образовни рад; 8. које има положен испит 
за лиценцу; 9. које има најмање осам, однос-
но десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, сходно члану 140 став 1, 
2 и 3 и члану 122 став 3 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21); 10. које има положен испит за дирек-
тора; 11. има доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и оквирним планом рада за време манда-
та; доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе); 
доказ о положеном испиту за лиценцу (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о знању 
српског језика – достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику; у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе – (оригинал или 
оверену фотокопију); потврду о радном стажу; 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење из полицијске управе, не старије од 
шест месеци); доказ да против кандидата није 
подигнута оптужница за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврда / уверење 
из надлежног суда, не старије од 6 месеци); 
доказ да није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (уверење о некажња-
вању из привредног суда, не старије од 6 месе-
ци); доказ да је држављанин Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију – не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију – не ста-
рије од шест месеци); доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за ученици-
ма доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду оверена фотокопија); доказ о обуци и 
положеном испиту за директора установе (ори-
гинал или оверену фотокопију); пријава која не 
садржи доказ о положеној обуци и испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном, па ће 
изабрани кандидат бити у обавези да положи 
испит за директора у законском року; кандидат 
који је предходно обављао дужност директо-
ра предшколске установе дужан је да достави 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-

ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребна доку-
ментација заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља се установи. Пријава на 
конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт 
телефон). Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора предшколске установе”. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана његовог објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање. Документација се може доставити лич-
но или поштом на горе наведену адресу. За све 
додатне информације о конкурсу, заинтересо-
вани кандидати се могу обратити сваког радног 
дана у времену од 08.00 до 13.00 часова на број 
телефона: 030/425-160.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Младости 1

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

Оглас објављен 26.10.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1011), поништава се у 
целости.

ОМШ „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1

тел. 030/459-068

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 
1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник” РС – Просветни гласник”, 
број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред 
краће биографије, треба да приложе (у ориги-
налу или оверене копије): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће разматрати. Пријаве на конкурс достављају 
се у затвореној коверти, лично или путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
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на конкурс” сваког радног дана од 8 до 14 часо-
ва. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 030/459-068.

СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Младости 1

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

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до његовог повратка са функције

Наставник историје
са 95% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана, 

до њеног повратка са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и 
то да: 1) имају одговарајуће високо образовање 
из чл. 140 ЗОСОВ и чл. 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник – Просветни 
гласник РС”, бр. 4/2022) и чл. 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник – Просветни гласник РС”, бр. 
4/2022) за наставни предмет математика, однос-
но историја. 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену спсособност за рад са децом и ученици-
ма; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело 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) имају држављанство Републике Србије; 5) 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, и уз одштампани и попуњени 
пријавни формулар достављају школи (конкурс-
ној комисији) следећу документацију: диплому о 
стеченом високом образовању, доказ о неосуђи-
ваности – кандидати прибављају сами из поли-
цијске управе према месту рођења, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених, одштампане податке важеће 
личне карте, доказ о здравственој способности 
за рад, кандидати прибављају и достављају 
школи, након избора, а пре закључења угово-
ра о раду. Пријаву са документацијом кандида-
ти треба да доставе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену адре-
су. Уколико кандидат подноси копије наведених 
докумената, исте морају бити оверене. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс спроводи комисија име-
нована од стране директора школе по поступ-
ку 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 образложене листе кандидата који 
испуњавају услове, од стране конкурсне коми-
сије. По извршеном избору, кандидати који су 
незадовољни решењем директора школе, могу у 

законском року да искористе своје право на пра-
вну заштиту. Ближа обавештења могу се добити 
и преко телефона школе: секретаријат школе – 
019/803-335 и директор – 019/803-443.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин 

Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/545-189

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преке 60 дана до њеног 

повратка са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник” РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС РС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење), кандидати тре-
ба да испуњавају и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник” РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: а) да 
имају одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и врсту стручне спреме прописа-
ну Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник РС”, 
бр. 4/2022 и 14/2022) – за радно место настав-
ника српског језика и књижевности (доказ ове-
рена фотокопија дипломе); б) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање (доказ уверење МУП-а и потврда 
повереника за заштиту родне равноправности за 
непостојање утврђеног дискриминаторног пона-
шања, пожељно је доставити и уверење надлеж-
ног суда да није покренут кривични поступак), г) 
да имају држављанство Републике Србије (доказ 
уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених); д) да знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(овај доказ доставља само кандидат који одгова-
рајуће високо образовање није стекао на српском 
језику). Докази о испуњености услова из тачке 
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Документација 
се доставља у оригиналима или у овереним 
фотокопијама не старијим од шест месеци и не 
враћа се кандидатима. Информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона 019/545-189 рад-
ним данима у периоду од 09.00-11.00 часова. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају напред 
наведену потребну документацију – доказе, а 
уз њу и радну биографију, очитану личну кар-
ту, контакт телефон, контакт електронске адресе 
(e-mail) и адресу пребивалишта на горе наведену 
адресу школе лично или препорученом пошиљ-
ком, са назнаком „Пријава на конкурс за настав-
ника српског језика и књижевности”, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране директора школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35255 Доња Мутница

тел. 035/540-607

Наставник математике
са 77,78% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 ст. 1 и 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 129/2021), и то: 1) 
да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из тачке 1) подтач-
ка (2) одељка „услови” мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајуће предмете, односно 
групу предмета; да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и врсти 
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, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 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); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја – део Ново на сајту); 
кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверење 
о стеченом високом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старија од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал са холограмом или 
оверену фотокопију); уверење из казнене еви-
денције МУП-а о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци); лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду); доказ о знању српског језика 
(уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
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дардизованих поступака. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну 
комисију” на адресу: ОШ „Бранко Крсмановић”, 
35255 Доња Мутница.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар бб.

тел. 035/8271-215

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена, за рад у 

матичној школи у Бунару и издвојеном 
одељењу у Драгоцвету

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања 
и васпитања, са 20% радног времена, 
за рад у издвојеном одељењу школе 
у Шантаровцу, на одређено време, 

ради замене помоћника директора, до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 
и 10/2022); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања, издато од стране 
МУП Србије; доказ о знању српског језика дос-
тављају кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику; радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) – пожељно. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњености услова достављају се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Оригинали 
уверења не смеју бити старији од шест месеци. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос упућују се на психолошку проце-

ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 35273 
Бунар бб., са назнаком „За конкурс” или предати 
лично.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Наставник математике
са 22,22% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 
1) и 2) Закона о основама система образовања 
и васпитања, одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. год. и 
одговарајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 
1 тач. 7 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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, 2/2022, 5/22 и 6/22) – лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију са радном биографијом; ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење из казнене евиденције 
МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела (не старије 
од шест месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; доказ 
да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (овај доказ доставља канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику); лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима) доставља кандидат, 
који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-

ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, 
достављају се лично у ОШ „Радоје Домановић” 
у просторијама Економско трговинске школе у 
Параћину, Улица Драгољуба Јовановића број 2, 
или поштом у затвореним ковертама, на адресу 
школе: ОШ „Радоје Домановић”, 35250 Параћин, 
Књаза Милоша 2, са назнаком „За конкурс – за 
радно место наставника математике”.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

тел. 035/8221-490

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закон и 10/19, 6/20 и 129/21) за наставни-
ка те врсте школе и наставника подручја рада 
школе. За директора може бити изабрано лице 
које има: одговарајуће високо образовање за 
наставника те врсте школе и подручја рада 
машинство и обрада метала и текстилство и 
кожарство, за педагога и психолога школе: 1) 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисцилинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; дозволу за рад (лиценцу), односно 
положен стручни испит за наставника, педагога 
и психолога, најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 
обуку и положен испит за директора установе. 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност. Директору 
који не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност прес-
таје дужност директора. Канидат треба и да: 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3702.11.2022. |  Број 1012 |   

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис / фото-
копију документа (уверење или обавештење) о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, педагога и психоло-
га; потврду о радном искуству од најмање осам 
година у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (не старију од шест месеци); оверен пре-
пис / фотокопију лиценце за директора установе 
ако је кандидат поседује (пријава уз коју није 
достављен овај доказ неће се сматрати непот-
пуном); доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученици-
ма (лекарско уверење) доставља кандидат који 
решењем министра просвете, науке и технолош-
ког развоја буде именован за директора. Доказ 
се доставља пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама, уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање у поступку и на 
начин прописан законом (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена копија извода из матич-
не књиге рођених; доказ да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (овај 
доказ доставља кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од триде-
сет дана); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), а уколико се на конкурс пријави-
ло лице које је претходно обављало дужност 
директора школе, дужно је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
преглед кретања у служби са биографским пода-
цима и предлог програма рада директора. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом се подносе на адресу: Прва 
техничка школа, 35000 Јагодина, Кнегиње Мили-
це 101, са назнаком „Комисија за избор директо-
ра” или се могу предати лично секретару школе. 
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел. 035/8221-490

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

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА 

„11. МАЈ”
Јагодина, Славке Ђурђевић 8

тел. 035/8223-204

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 

6/20 и 129/2021) односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне облалсти 
или области педагошких наука при чему мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. да има дозволу, за рад, 
обуку и положен испит за директора установе; 7. 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкуирс кандидат 
је дужан да поднесе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о држављанству (уверење не може бити 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању српског језиа (осим кан-
дидата који је образовање стекао на том језику); 
оригинал или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал или оверену фотокопију 
доказа да има обављену обуку и положен испит 
за директора (пријава која не садржи доказ о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидт 
ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора); уверење надлежне поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела, као и да 
за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање како је утврђено Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење 
мора бити издато након расписивања конкурса) 
уверење надлежног привредног суда да канди-
дат није правоснажно усуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (уверење 
мора бити издато након расписивања конкурса); 
потврду о стеченом радном искуству у трајању 
од најмање осам година у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (подносе само 
кандидати уколико је било појединачног струч-
но педгошког надзора у раду, односно који су 
претходно обављали дужност директора устано-
ве) преглед кретања у с лужби са биографским 
подацима доказе о стручним и организационим 
способностима; доказ о поседовању психичке 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора којим се регулише статус изабра-
ног директора. Кандидат попуњава формулар 

на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR -ZA KONKURISANjE.
doc и одштампани примерак доставља уз осталу 
конкурсну документацију. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Конкурс спроводи коми-
сија за избор директора коју је именовао Школ-
ски одбор. О резултатима конкурса кандидат ће 
бити обавештен након што министар просве-
те, науке и технолошког развоја изврши избор 
директора, у року од 30 дана од дана пријема 
документације и донесе решење о његовом име-
новању. Пријаву на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом доставити 
школи лично, или путем поште до истека рока са 
назнаком „Пријава на конкурс за избор директо-
ра” на гоаренаведену адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу на телефон: 035/8223-204.

КИКИНДА

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 024/811-412

Наставник математике
у одељењима на мађарском наставном 
језику, на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 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 следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и да има стечено образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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) предвиђено 
за наставника математике, и дозволу за рад 
(лиценцу); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 
ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом, кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лиценце; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о неос-
уђиваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене 
евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; 
попуњен пријавни формулар који је прописан од 
стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и налази се на сајту Министар-
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ства. Копије морају бити оверене. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
изабрани кандидат треба да достави школи пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у гласилу 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве са потребним докумен-
тима слати на адресу: Основна школа „Петефи 
Шандор”, Сента Арпадова 83. Сва обавештења 
могу се добити на телефон: 024/811-412.

ОШ „СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19

тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних 
предмета (клавира)

у музичкој школи са одељењским 
старешинством, на српском језику

7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139, 
140, 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) за заснивање радног 
односа: 1. да има одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 
1/2020 и 9/2020) и то: дипломирани музичар 
– усмерење пијаниста; дипломирани музичар – 
пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер 
музички уметник-професионални статус клави-
риста, 2. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3. да је држављанин Републике 
Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у обаве-
зи да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву по конкурсу кандидати су 
дужни да приложе: пријавни формулар који 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, штампају га и исти прилажу са доку-
ментацијом; биографију; диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми – оригинал или ове-
рену фотокопију; уверење о држављанству – 
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 месе-
ци, оригинал; потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју 
директор именује посебним решењем. Комисија 
утврђује испуњеност законских услова канди-
дата 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 запошља-
вања, применом станадаризованих поступака. У 
року од осам дана од добијања резултата пси-

холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос, обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и доставља директору у року одосам дана 
ради даљег одлучивања и доношења решења 
за пријем у радни однос. Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад децом и ученицима дос-
тавља кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање по 
конкурсу је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови ” Националне службе 
за запошљавање Републике Србије. Пријаве 
доставити лично у секретаријату школе или 
слати препорученом пошиљком на адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”. Телефон за кон-
такт: 0230/442-474 Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”
Лешак

тел. 028/88-011

Медицинска сестра за превентивну 
здравствену заштиту и негу

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана, 

односно до повратка запослене  
са породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања, средње образовање здравствене струке 
у трајању од четири године, педијатријски или 
општи смер; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар за пријаву на конкурс, који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз одштампан 
и попуњен пријавни формулар кандидат дос-
тавља: оверену фото-копију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена 
фото-копија, уверење о држављанству – ори-
гинал или оверена фото-копија, уверење поли-
цијске управе да није осуђиван правноснажном 
пресудом које није старије од шест месеци – ори-
гинал или оверена фото-копија; ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику – уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар са потребном документацијом донети лично 
у старом објекту установе од 10 до 15 часова или 
послати на адресу: Предшколска установа „Весе-
ло детињство”, 38219 Лешак, Срђана Бојовића 
бб., са назнаком „Пријава на конкурс”. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор посебним решењем 

и има најмање три члана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у штампаном издању часописа „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Доктор стоматологије
на одређено време од једне године,  
за рад у Организационој јединици  

Завод за стоматологију
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање; на интегрисаним 
академским студијама стоматологије, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања / рад-
но искуство: положен стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора стоматологије.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас приложе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; биографију; 
оверену фотокопију лиценце; потврде надлеж-
них органа о неосуђиваности. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези 
да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску-ЦД). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање доцент, за 
научну област Економске науке, ужа 

научна област Општа економија и 
привредни развој

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке: доктор наука – еко-
номске науке, или научни назив доктора еко-
номских наука. Општи предуслов: кандидати 
морају да испуњавају општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом 
надлежног органа (Полицијске управе) да нису 
осуђивани за кривична дела прописана наведе-
ним прописима. Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању, Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за 
примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
и Статута Економског факултета у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити и: биографију; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема; уверење полицијске 
управе органа да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци; уверење суда да про-
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тив кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница; списак стручних и науч-
них публикација; а за кандидате који су у рад-
ном односу на Економском факултету у Кра-
гујевцу и резултате усвојене анкете студената. 
Правноваљану конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса, кандидати 
су обавезни да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску – ЦД). Конкурс је отворен 15 
дана. Пријаве са документима, са назнаком „За 
конкурс”, доставити на адресу: Економски факул-
тет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање редовни 
професор за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Савремени српски језик

са 50% радног времена

Наставник у звање редовни 
професор за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Методика наставе српског 

језика и књижевности
са 50% радног времена

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Енглески језик и лингвистика

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни 
професор за научну област 

Филозофија, ужа научна област 
Филозофија и естетика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
друштвено-хуманистичких наука: За избор у 
звање доцент: доктор наука из научне области 
за коју се кандидат бира са најмањом просеч-
ном оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама. За избор 
у звање ванредни професор: доктор наука из 
научне области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи и има 
више научних радова од значаја за развој науке, 
у ужој научној области, објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, оригинална стручна остварења, односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима. Услови 
за избор у звање редовни професор: доктор нау-
ка из научне области за коју се кандидат бира са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и има већи 
број научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оргинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлатка 
на факултету, учешће у завршним радовима на 
интегрисаним академским студијама, специјалис-
тичким и мастер академским студијама.

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за уметничку 
област Музичка уметност, ужа 
уметничка област Соло певање
на одређено време од пет година  

или на неодређено време

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
уметности: За избор у звање ванредни профе-
сор: доктор или магистар из одговарајуће уже 
уметничке области са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи и више уметнич-
ких остварења у уметничкој области или висо-
ко образовање мастер академских студија и 
уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности. За избор у звање редовни 
професор: доктор или магистар из одговарајуће 
уже уметничке области са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и већи број признатих 
уметничких остварења значајних за развој умет-
ности, или високо образовање мастер академ-
ских студија и изузетна уметничка дела која су 
значајно утицала на развој културе и уметности.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште, 
обавезне, изборне и посебне услови предвиђе-
не чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 
73/2018, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу – пре-
чишћен текст (бр. II-01-483 од 06.06.2022. годи-
не), Статутом Филолошко-уметничког факултета 
у Крагујевцу – пречишћен тест (бр. 01-3691/1 
од 02.03.02021. године), Одлуком о измена-
ма и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 
од 16.05.20022. године), Одлуком о изменама 
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-2180 од 
05.07.20022. године), Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 – 
аутентично тумачење), Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
– пречишћен текст (бр. I-01-480 од 03.06.2022. 
године), Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
– пречишћен текст (бр. I-01-478 од 03.06.2022. 
године), Правилником о ужим научним, умет-
ничким и стручним областима Универзитета у 
Крагујевцу – пречишћен текст (бр. III-01-317 од 
13.04.2022. године), Одлуком о измени и допу-
ни Правилника о ужим научним, уметничким и 
стручним областима Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-818/10 од 06.10.2022. године). Кан-
дидати који се пријављују на конкурс морају 
испуњавати општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности, утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 став 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу, што доказују потврдом надлеж-
ног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима. Документа 
која је потребно доставити: пријаву на конкурс; 
биографија; стручна биографија; оверене копије 
диплома (или уверења) свих нивоа студија (са 
наведеном просечном оценом); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију); фотокопију личне карте и очитану 
личну карту; доказ о испуњавању општих пре-
дуслова у погледу неосуђиваности утврђених 
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и чл. 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу – 
потврда надлежног органа (полицијске управе) 
– оригинал или оверену копију; потврду Коми-
сије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у рад-
ном односу на ФИЛУМ-у); потврду о педагошком 
искуству на високошколској установи; за канди-
дате који се први пут бирају у звање наставника 

и заснивају радни однос на факултету у саставу 
Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно 
приступно предавање. Фотокопије докумената 
морају бити оверене у једном примерку. Прија-
ва кандидата уз коју није приложена комплет-
на документација тражена конкурсом као доказ 
о испуњености услова, сматраће се неуредном 
и неће се узети у разматрање. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) 
у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом 
доказивања биографских података, кандидат је 
дужан да се придржава Закона о заштити пода-
така о личности, односно да све личне податке, 
технички, одговарајуће прикрије. Сва докумен-
тација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге 
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића 
бб., 34000 Крагујевац.Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање сарадник у 
настави за уметничку област 

Музичка уметност, ужа уметничка 
област Хармоника

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија који 
је студије првог степена завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује смисао 
за уметнички рад. Кандидат треба да испуња-
ва обавезне, изборне, опште и посебне усло-
ве предвиђене чл. 83. Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 
– др. закон, 73/18, 67/2019, 6/2020 – др. зако-
ни, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закони), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. II-01-483 
од 06.06.2022. године), чл. 140 Статута Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу – 
пречишћен текст (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. 
године), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 16.05.2022. годи-
не), Одлуком о изменама и допунама Статута 
ФИЛУМ-а (бр. 01-2180 од 05.07.2022. године) 
и Правилником о избору сарадника на Одсе-
ку за музичку уметност ФИЛУМ-а у Крагујевцу 
(бр. 01-3786 од 24.12.2020. године). Кандидати 
који се пријављјују на конкурс морају испуњава-
ти општи предуслов у погледу неосуђиваности, 
утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, што доказују потврдом надлеж-
ног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију; стручну био-
графију; диплому односно уверење о стеченом 
високом образовању (оверену копију); диплому 
односно уверење о стеченом уметничком нази-
ву доктора уметности (оверену копију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију); фотокопију личне карте и очи-
тану лична карта; доказ о испуњавању општих 
предуслова у погледу неосуђиваности утврђених 
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и чл. 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу 
(оригинал или оверена копија); потврда Коми-
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сије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у); кандидати који се прија-
ве на конкурс у обавези су да изведу уметничку 
презентацију и приступно предавање чији садр-
жај и обим утврђује надлежна катедра. Кандида-
ти прилажу документацију прописану конкурсом 
са доказима о испуњености услова уз попуњени 
Образац који је објављен на сајту Факултета (у 
делу Документа и прописи – Обрасци). Канди-
дат је у обавези да сву документацију достави у 
штампаној форми, а уредно попуњен образац у 
штампаној и електонској форми (на компакт дис-
ку – ЦД-у) у три примерка. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене у једном примерку. Прија-
ва кандидата уз коју није приложена комплетна 
документација сматраће се некомплетном и неће 
се разматрати од стране комисије. Сва докумен-
тација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге кра-
гујевачке гимназије или поштом на адресу: Фило-
лошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб., 
34000 Крагујевац.Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник куварства
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради  
неге детета

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да 
испуњава услове прописане Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), Зако-
ном 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), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 4/22 и 
14/22) и Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места Угоститељско-турис-
тичке школе са домом ученика Врњачка Бања 
и то: да је држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 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 родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело 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, 
да има одговарајуће образовање и то: 1. образо-
вање у складу са одредбама члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а у 
погледу степена и врсте образовања да испуња-
ва услове прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и тури-
зам, 2. у складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
обавезно образовање из члана 140 овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 

од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Образовање из става 1 овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из става 1 овог члана закона, 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар, који могу преузети на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја.

ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар кан-
дидати треба да приложе следеће доказе: извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
диплому или уверење о дипломирању као доказ 
о одговарајућем образовању; извод из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. 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. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Докази који су приложени 
уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана оглаша-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
се подносе на горе наведену адресу.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Цара Лазара 2а

тел. 036/5865-582
e-mail: skolavrba@gmail.com

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, замена запосленог који 
обавља послове помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 
1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став 1 и 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/019, 6/2020, 129/2021). Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са чланом 3 став 
1 тачка 3) подтачка 1) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 1/2022, 2/2022, 

5/2022, 6/2022 и 10/2022). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 142 став 1 
овог закона. Кандидат који који нема образовање 
из члана 142 став 1 овог закона, обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов пола-
гања испита за лиценцу; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици; одузимање малолет-
ног 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно- васпитни рад – српски језик 
(доказ обавезно достављају само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа да канди-
дат има образовање из психолошких педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, 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 поседују наведени доказ), кан-
дидат који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, обаве-
зан је да их положи у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), не старије од 6 месеци; доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова – надлежне полицијске управе (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старији од 6 
месеци. Лекарско уверење, којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос се у року од осам дана упућују на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запопшљавања применом стандардизованих 
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поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директору у 
року од осам дана од обављеног разговора са 
кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе. 
Пријаве на конкурс, са потребном документа-
цијом, доставити лично, или поштом на адре-
су: ОШ „Доситеј Обрадовић”, 36214 Врба, Цара 
Лазара 2А. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, телефон: 
036/5865-582.

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 
1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став 
1 и став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/019, 6/2020, 129/21). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са чланом 3 
став 1 тачка 9) 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, 2/2022, 5/2022, 6/2022 
и 10/2022). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 
који који нема образовање из члана 142 став 
1 овог закона, обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов полагања испита 
за лиценцу; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици; одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно- васпитни рад-српски језик 
(доказ обавезно достављају само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар кандидат прила-
же: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да кандидат има образовање 
из психолошких педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандида-
те који поседују наведени доказ), кандидат који 
није положио испит из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, обавезан је да 
их положи у року од једне а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију), не старије од 6 месеци. Доказ да канди-
дат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва-надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од 6 месеци. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, се подно-
си пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос се у року 
од осам дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запопшља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља директору у року од осам 
дана од обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, доста-
вити лично, или поштом на адресу: ОШ „Доситеј 
Обрадовић”, 36214 Врба, Цара Лазара 2А. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 036/5865-582.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
36343 Студеница, Немањина 25а

тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@mts.rs

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене  

са породиљског боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање (утврђено 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 и 3/2017, даље Правилник); да 

има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ се при-
бавља пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је у обавези да приликом 
пријављивања на конкурс попуни пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
су дужни да приликом подношења пријава на 
конкурс поднесу доказе о испуњености услова 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада (доказ се прибавља пре закључења уговора 
о раду). Копије морају бити оверене, а уверења 
не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у обзир. Пријаве са потреб-
ним документима слати на адресу: ОШ „Стефан 
Немања” – Студеница, Немањина, 25А. П. бр. 
36343 Студеница. Сва обавештења на телефон 
036/5436-450.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ”
37262 Бошњане, Вука Караџића 1

тел. 037/798-104

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до његовог повратка са функције 

директора

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 2 тачка 1 до 7 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи: поседо-
вање одговарајућег високог образовања (НОКС 
ниво VII/1 или VII/2) које је стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године из области економских наука; лице 
из члана 140 става 1) тачке 1 подтачка (2) ЗОСОВ 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
на страни кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред 
кратких биографских података треба да достави 
следеће доказе о испуњености услова: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (кандидати који имају 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена достављају оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе првог и другог степена); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); уве-
рење полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
и дискриминаторно понашање из члана 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 2 месеца, рачунајући 
до дана истека рока за пријаву на конкурс). Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду, доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњености предвиђених усло-
ва достављати поштом или лично, у затвореној 
коверти, на горе наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за професора разредне наставе ”. На 
полеђини коверте обавезно написати име, прези-
ме, адресу и број телефона. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Документација се 
неће враћати кандидатима. Сви кандидати биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима, сачињавања 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе кандидата, од 
стране Конкурсне комисије. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 037/798-104.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
У КРУШЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
37000 Крушевац, Косанчићева 4

1. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Математика

2. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Технологија и инжењерски 
процеси

2 извршиоца

3. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Сточарство

4. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Хемија

5. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Ветерина
до једне трећине радног времена

6. Наставник у звање наставник 
страног језика, ужа научна област 

Страни језик (Енглески језик)
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова, тре-
ба да испуњавају и услове прописане чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС” број 88/2017....67/2021 и 67/2021 
– др. закон) и посебне услове прописане чла-
ном 74 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС” број број 88/2017....67/2021 
и 67/2021 – др. закон), чланом 165. Статута 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 
у Нишу ”, бр. 8/17...4/21), чланом 5 Правилника 
о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу ” бр. 5/22) и усло-
ве утврђене Ближим критеријумима за избор 
у звања наставника („Гласник Универзитета 
у Нишу ” број 3/17...5/22). Пријаве кандидата 
(образац пријаве преузима се са web портала 
Факултета) са прилозима подносе се Пољоприв-
редном факултету у Крушевцу, улица Косанчиће-
ва број 4, у року од 15 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву на конкурс кандидати за избор 
прилажу: биографију са библиографијом и пра-
тећим материјалом, уверење надлежне поли-
цијске управе да против њега није изречена пра-
воснажна пресуда за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању, оригинал, 
које је издато након расписивања овог конкур-
са и оверене фотокопије диплома о завршеним 
нивоима студија или оверене фотокопије уве-
рења о завршеним нивоима студија. Кандида-
ти прилажу и попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у звања 
наставника који се налази на web порталу Уни-
верзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуну 
обрасца неопходно је да кандидат има корис-
нички налог на www.npao.ni.ac.rs, а уколико кан-
дидат нема кориснички налог, неопходно је да 
се јави администратору, на e-mail savic.milos@
ni.ac.rs Ради благовременог отварања корис-
ничког налога, кандидату се препоручује да се 
администратору Факултета јави најкасније 24 
сата пре истека конкурсног рока. Сву конкурсну 
документацију доставити у писаном и електрон-
ском облику, на ЦД-у. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документације 
сматраће се неуредним пријавама и неће бити 
разматране, о чему Факултет доноси посебан 
закључак.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-167

Наставник српског језика  
и књижевности

са 55,56% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања – стечено високо образовање: (1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-

но групу предмета; (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, и то у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022 И 14/2022), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022); 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
се подноси пре закључења уговора о раду); 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) да има држављанство Републике Србије и 5) 
знање српског језика. Кандидати подносе сле-
дећу документацију: 1) одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из груп кривичних дела против 
полне слободе, групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
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 
– уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
5) доказ о знању српског језика (кандидати који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику не подносе овај доказ); 6) радну биогра-
фију. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти, на адресу школе, лично, радним данима од 
09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом 
са назнаком „За конкурс за посао”. Неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ”
16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

тел./факс. 016/875-147

Наставник хемије
са 70% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: 1. одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
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88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
утврђивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („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). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије 
или психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; 2. да 
има психичку, 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 кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање ; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. краткa биографијa, 
дипломa или уверење о стеченој стручној спре-
ми, оригинал или оверена копија са исправом 
(додатак дипломи или потврда факултета којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије, или доказ 
да је кандидат положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, уверење о држављанству 
РС – оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, са холограмом; оригинал или оверена 
копија, уверење о неосуђиваности не старије од 
6 месеци (извод из казнене евиденције МУП-а). 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат 
приликом потписивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уред-
но овереним фотокопијама потребних докумена-
та је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуред-
не пријаве неће се разматрати, ако и неоврене 
фотокопије докумената. Конкурс спроводи коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Комисија након 
пријема резултата психолошке процене канди-
дата, обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве у затвореној 
коверти заједно са одштампаним и попуњеним 
формуларом и са потребном документацијом 

доставити лично код секретара школе или сла-
ти препорученом пошиљком на адресу школе: 
Основна школа „Синиша Јанић”, 16210 Власотин-
це, Михајла Михајловића 1, са назнаком „Оглас 
за радно место ____ (навести радно место за 
које се конкурише)”. Сва потребна обавештења 
могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 016/875-147.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб.

тел. 016/732-300

Наставник предметне наставе 
физика

са 30% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана до повратка 
са функције директора у првом мандату

Стручни сарадник библиотекар
са 13,34% радног времена, на одређено 

време замена одсутног запосленог 
преко 60 дана до повратка са функције 

директора у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање 
образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
то: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије 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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лица из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из анучне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да испуњавају 
услове у погледу стеченог образовања из Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи рад-
ног места за које конкурише: физика, наставник 
разредне наставе, библиотекар; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивана пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвоа у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају јези 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају 
следећи докази о испуњености услова конкур-
са: оригинал лии оверена фотокопија диплома, 
или уверења о дипломирању ако није издата 
диплома (за лица која су завршила мастер ака-
демске студије и диплома основних и мастер 
академских студија); оригинал уверења о нео-
суђиваности из МУП-а надлежне полицијске 

управе (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству оригинал или оверена копија (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал са холограмом или оверена 
копија); доказ да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); радна биографија ЦВ (необавез-
но). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тавља школи лично или путем поште на адресу: 
ОШ „Бора Станковић”, 16254 Богојевце, Владе 
Ђокића бб., са назнаком „За конкурс”, назив рад-
ног места на које конкурише, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована Одлуком директо-
ра. Пре доношења одлуке о избору, кандидати 
који испуњавају услове конкурса биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. О датуму и времену психолошке 
процене, кандидати биће обавештени на бројеве 
телефона које наводе у својим пријавама. Уколи-
ко је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у прија-
ви назначити када и где је извршена. Решење 
о избору кандидата по објављеном конкурсу у 
листу „Послови” доноси директор школе у складу 
са законом. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Школа нема оба-
везу враћања конкурсне документације канди-
датима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе понедељком и чет-
вртком од 10-12 часова на телефон: 016/732-300.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

16240 Медвеђа, Његошева 17

Наставник предметне наставе, 
за предмете из подручја рада 

економија, право и администрација
(право 20% и пословна коресподенција 
и комуникације 10% радног времена) 
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције

Наставник машинске групе 
предмета, из подручја рада 
машинство и обрада метала

(машински елементи 30%, мерење 
и контролисање 20%, технологија 

материјала 10%, моторна возила 15%, 
елементи аутоматизације моторних 

возила 10%, технологија образовног 
профила 15% радног времена) на 
одређено време преко 60 дана, до 
повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и да има одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 (изузетно став 
3) Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
27/18 (II) – други закони 10/19, 6/20 и 129/21 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Економија, право и администрација: 
16/2015-117, 11/2016-545, 2/2017-5, 1/2019-24, 
9/2019-166, 2/2020-39, 1/2021-200, радно место 
под бројем 1); и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
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и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала: број 
16/2015-195, 11/2016-546, 13/2019-9, 2/2017-3, 
3/2017-3, 8/2017-2, 4/2018-4, 182/2018-2, 1/2019-
25, 9/2019-262, 2/2020-38, 1/2021-196, за редно 
место под бројем 2). Кандидат подноси следећу 
документацију: пријавни формулар који канди-
дат може преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; ЦВ; доказ о степену и врсти обра-
зовања (оверена фотокопија дипломе); уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење из казнене евиденције МУП-а; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење / доказ да није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминитор-
но понашање – уверење Повереника за заштиту 
родне равноправности. Кандидати који су иза-
брани у ужи круг, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима које врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Доказ о психофизич-
кој способности кандидата (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду; 
Сва документа кандидата прилажу се као копије 
оверене не старије од 6 месеци, или у оригина-
лу, а неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија неће разматрати; Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Прија-
ве слати на адресу школе, или донети лично у 
просторије секретара школе, радним даном од 
8-13 часова.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8

тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе – 
наставник географије

са 50% радног времена, на одређено 
време, до повратка наставника са 

радног места помоћника директора, а 
најдуже до краја школске 2022/2023. 

године

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи за настав-
ника географије, без обзира на радно искуство, 
док кандидат за педагошког асистента мора да 
има најмање четврти степен стручне спреме – 
средња школа и сертификат о завршеној увод-
ној обуци за педагошког асистента, без обзира 
на радно искуство; – да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања 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 дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; – да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс достављају се 
докази о испуњености услова – оригинал или 

оверена фотокопија дипломе или уверења о 
дипломирању ако није издата диплома, односно 
сведочанство о завршеној основној школи, ори-
гинал уверења о неосуђиваности, оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених, да је диплома 
или уверење издато на српском језику, однос-
но потврда установе која је издала диплому да 
је кандидат пратио наставу на српском јези-
ку. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи у року од осам дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именова-
на одлуком директора, тако да ће образложену 
листу кандидата по конкурсу доставити директо-
ру на одлучивање и избор кандидата, у складу 
са чланом 154. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Сва додатна обавештења 
могу се добити путем телефона број 016/284-611 
од 8 до 14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”

Бојник, Стојана Љубића 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 122 став 2 и 5, чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1. да има стечено одго-
варајуће високо образовање за наставника 
основне школе и подручје рада, за педагога и 
психолога: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односне стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердиспилинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице под овом 
подтачком такође мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.септембра 
2005. године. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 3. 
да није: – осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
– осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за крвично 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 међуна-
родним правом – без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, – утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом (кандидат не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашање), 4. да има држављанство Репу-
блике Србије, 5. да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, 6. да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника, 7. да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовање и васпи-

тања, након стеченог одговарајућег образовање, 
8. да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат које нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност), 9.да 
има доказ о резултату стрчно-педагошког надзо-
ра о свом раду (извештај порсветног саветника) 
уколико је стручно-педагошки надзор обављен, 
10.да има доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (кандидат које је претходно обављао 
дужност директора установе у којој је обављен 
стручно-педагошки надзор и спољашње вредно-
вање). Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат саодговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основвама сис-
тема образовања и васпитања, за директора 
може бити изабрано и лице које испуњава усло-
ве из члана 122 став 6, члана 139 и члана 140 
став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања које поседује: 1. одговарајуће обра-
зовање за наставника основне школе: да канди-
дат има стечено одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне 
академске, одсносно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело 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, утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом (кандидат не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашање), 4.да има држављанство Репу-
блике Србије, 5. да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, 6. да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника, 7. да има најмање десет година рада 
у установи на псоловима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовање, 
8. да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат које нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност). 9. 
да има доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о свом раду (извештај просветног савет-
ника) уколико је стрчно-педагошки надзор 
обављен, 10. да има доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (кандидат које је прет-
ходно обављао дужност директора установе у 
којој је обављен стручно-педагошки надзор и 
спољашње вредновање). Уз пријаву на конкурс, 
учесник конкурса подноси следеће доказе: 1.
оверену фото-копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (овера фотокопије не ста-
рија од 6 месеци од датума објаве конкурса); 2. 
оверену фото-копију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стручне 
области за доиговарајући предмет, односно гру-
пу предмета (само учесник конкурса који има 
завршене студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука) – (овера 
фото-копије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); 3. оригинал извода из МКР 
(оригинал не старији од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); 4. оригинал уверења о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци од датума објаве конкурса); 5 оригинал 
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или оверену фото-копију доказа о познавању 
српског језика- доказ да је кандидат положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високо школске установе (доставља само 
кандидат које одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику) – (овера фото-копије не 
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); 
6. оверену фото-копију доказа о положеном 
испиту за дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о 
положеном стручном испиту за наставника, вас-
питача или стручних сарадника (овера фото-ко-
пије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); 7. оригинал доказа МУП-а о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примње или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићеним међу-
нардном правом, без обрзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од 30 дана од датума обја-
ве конкурса); 8. оригинал потврде или оверена 
фото-копија потврде Повереника за заштиту 
родне равноправности да није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал не старији од 30 дана од датума објаве 
конкурса). Захтев за издавање потврде учесник 
конкурса подноси Поверенику за заштиту родне 
равноправности у слободној форми на мејл 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом на 
адресу Повереник за заштиту родне равноправ-
ности, Булевар краља Александра бр. 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна ради 
учешћа на конкурсу за избог директора школе са 
навођењем имена и презимена, ЈМБГ и адресе 
учесника конкурса на коју се доставља потврда. 
Захтев упућен Поверенику мора бити својеручно 
потписан; 9.оригинал доказа надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођену истраге, 
потврђивањем ортужнице којој није предходила 
истрага или доношењем решења о одрешивању 
притвора пре подношења оптућног предлога за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита и друга кривич-
на дела против службене дужности; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објаве конкурса); 10. оригинал доказа о 
радном искуству на пословима образовбања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег обра-
зовања издат од стане послодавца (оригинал не 
старији од 30 дана од датума објаве конкурса); 
11. оверену фото-копију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, фото-копија оверена 
печатом установе (само кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора у станове у 
којој је обављен стручбно педагошки надзор и 
спољашње вредновање), односно оригинал 
доказа установе ако надзор није обаљен; 12. 
оверену фото-копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника), фото-копија оверена 
печатом установе, само кандидат које је имао 
стручно-педагошки надзор о свом раду; 13. ове-
рену фотокопију лиценце за директора установе- 
овера фото-копије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса (уколико кандидат не 
достави овај доказ његова пријава са не сматра 
потпуном); 14. биографију са кратким прегледом 
кретања у служби (уколико кандидат не достави 

овај доказ његова пријава се сматра потпуном); 
15. план рада кандидата за директора за време 
мандата (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); 16. 
оригинал лекарског уверења о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима (оригинал не старији од датума објаве кон-
курса). Неблаговремене или непотпуне и/или 
неисправне пријаве неће се узети у разматрање. 
Фотокопије које нису оверене од стане надлеж-
ног органа неће се узети у разматрање.Кандидат 
комплетну конкурсну документацију доставља у 
три примерка од којих један примерак чини ори-
гинална документација или њене фотокопије 
овререне на прописан начин и два примерка 
обичних фотокопија. Документација коју канди-
дати прилажу уз пријаву на конкурс за избор 
директора се не враћа, већ се иста доставља 
Министарству, осим у случају када је реч о 
пријавама на конкурс за избор директора које су 
непотпуне и/или неисправне а које ће школа 
препорученом поштом вратити учесницима кон-
курса након протека рока за покретање управног 
спора. Фотокопије документације свих кандидата 
и свих учесника конкурса чије су пријаве непот-
пуне и/или неисправне Школа задржава у кон-
курсној документацији. Пријаве на конкурс за 
избор директора које нису благовремене се 
неотворене враћају учеснику конкурса препору-
ченом пошптом након протека рока за покре-
тање управног спора. Фотокопију Решења мини-
стра о именовању директора Школа доставља 
свим учесницима конкурса. Подаци који се при-
купљају у поступку избора директора биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступ, кку у складу са Законом о 
заптити података о личности („Службени глас-
ник РС” број 87/18) и Правилником о запштити 
података о личности Школе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана о дана објављивања 
конкурса. Пријаву на конкурс, својеручно потпи-
сану, заједно са конкурсном документацијом, 
доставити у затвореној коверти лично у секрета-
ријату школе или препорученом пошиуљком на 
адресу Основна школа „Станимир Вељковић 
Зеле” Бојник, Стојана Љубића 2, са назнаком „За 
конкурс за избор директора”. Лице које је учес-
ник конкурса може добити додатне информације 
код секретара Школе. Неблаговремене и неис-
правне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Одлуку о избору директора Школе доноси минис-
тар у року од 30 дана од дана пријема докумен-
тације. Термини изражени у овом тексту у грама-
тичком мушком роду подразумевају природни 
женски и мушки род лица на која се односе.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: може се пријавити кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
Закон, 6/2020 и 129/2021). Да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ 
за наставника и стручног сарадника стечено на: 
1) студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, милтидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 

научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 
подтачка б) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем, дуж-
ност директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона за наставника основне школе, однос-
но лице са одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
струковне и специјалистичке струковне студије) 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, да има дозволу за рад, настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. За директора школе 
кандидат треба: да испуњава услове за настав-
ника основне школе, за педагога или психолога; 
да има дозволу за рад за наставника, васпитача 
или стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је 
да у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит); да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање, запуштање, злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за примање 
и давање мита, за кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
што онемогућава рад у образовању; оригинал 
уверење надлежног привредног суда да кан-
дидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; 
да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора; кандидат је дужан 
да достави и резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и уз одштампани пријавни фор-
мулар прилаже следећу документацију: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена копија не старија од 6 месеци); оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); оверен препис 
/ фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за настав-
ника или стручног сарадника; доказ о неосуђи-
ваностисходно чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
(уверење МУП-а не старије од 6 мецеси ориги-
нал или оверена копија) и уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак (оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6 месеци), уверење привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ у 
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вршењу раније дужности (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); потврду о 
радном искуству, да има најмање осам година 
у области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (подноси се у 
оригиналу); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе за време 
чијег мандата је спроведено спољашње вредно-
вање); оверен препис / фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); 
биографија са кратким прегледом рада у служ-
би (радна биографија); доказе (ако их кандидат 
има) о својим стручним и организационим спо-
собностима; Докази о испуњавању услова могу 
се поднети и у овереној фотокопији. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање.Кандидат ће бити 
позван на интервју од стране конкурсне коми-
сије, по завршетку рока за пријаву на конкурс. 
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом, доставити лично 
или на адресу школе. Рок за пријављивање кан-
дидата је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају 
са назнаком „Конкурс за директора – не отварај” 
на адресу: Основна школа „Јован Цвијић”, 15300 
Лозница, Његошева 20. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на телефон 015/876-777.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА РИБАР”

15317 Доња Борина, Боринска 25

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), а то су: 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3. да има обуку и положен испит за директо-
ра установе; 4. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 6. да 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног 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 човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем, из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора може 
бити изабрано и лице које уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог Закона, 
то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем, 
за наставника те врсте школе, да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (лиценца), оригинал 
потврду о дужини радног стажа на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност), оригинал 
или оверену фотокопију уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о знању српског 
језика (оверену фотокопију потврде доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику у виду доказа да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), ориги-
нал уверења из казнене евиденције надлежне 
службе МУП-а да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), оригинал уверења Основног суда да 
се против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница, односно да није 
покренут кривични поступак пред основним и 
вишим судом (не старије од 6 месеци), оригинал 
уверења надлежног Привредног суда да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци), биографију са крат-
ким кретањем у служби и предлогом програма 
рада директора установе, уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да дос-
тави доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) уколико га кандидат поседује, лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доставља се пре закључења уговора о 
раду), попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
менеи непотпуне пријаве неће се узети у разма-

трање.Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса достављају се у затвореној коверти 
лично или препорученом поштом на адресу 
Основна школа „Браћа Рибар”, 15 317 Доња 
Борина, Боринска бр. 25, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора школе”. Документација 
коју кандидат достави се не враћа, већ се чува 
у архиви школе. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС” бр. 87/2018). Додатне 
информације о конкурсу могу се добити у секре-
таријату школе на број телефона 015/7796-048.

НИШ

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб.

Андрагошки асистент
са 50% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: завршена средња школа; савладан 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
функционалног основног образовања одраслих” 
за андрагошког асистента; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да познаје 
језик на коме се обавља васпитно-образовни рад 
(доказ су у обавези да доставе само они канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Предата конкурсна документација 
се не враћа. Пријаву слати на адресу школе: ОШ 
„Јован Јовановић Змај”, ул. Трг рудара бб, Але-
ксиначки Рудник 18226. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем образо-
вању; доказ о савладаном програму обуке за 
андрагошког асистента (лице које нема савладан 
програм обуке у складу са Правилником, дужно 
је да достави доказ о савладаном одговарајућем 
програму обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; уве-
рење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених на новом 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); уколико кандидат није стекао одго-
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варајуће образовање на српском језику, подноси 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Про-
веру психофизичке способности кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијом пријавили 
на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање у Нишу, применом 
стандардизованих поступака. Уверење о здрав-
ственој способности доставља само изабрани кан-
дидат, пре закључивања уговора о раду.

Наставник информатике и 
рачунарства

са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 

функције директора, до истека мандата, 
за рад у издвојеном одељењу у Рутевцу

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19, 
27/18, 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22, 6/22, 10/22); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да познаје језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад (доказ су у 
обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Предата конкурсна документација се не враћа. 
Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Јован Јова-
новић Змај”, Трг рудара бб., Алексиначки Рудник 
18226. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18, 6/2, 129/21) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22); 
доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (доставља се у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу) и то: потврда високошколске установе 
о броју бодова или доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; уве-
рење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита, за кривично дело из групе 

кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, подноси доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће школске установе. Проверу психофизичке 
способности кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпу-
ном документацијом пријавили на конкурс и који 
уђу у ужи избор вршиће Национална служба за 
запошљавање у Нишу, применом стандардизо-
ваних поступака. Уверење о здравственој спо-
собности доставља само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду.

Педагошки асистент
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршена средња школа у четворо-
годишњем трајању; завршен програм обуке у 
складу са Правилника о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 
87/19); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; позна-
вање ромског језика; да познаје језик на коме 
се обавља васпитно-образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Предата конкурсна документација се не враћа. 
Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Јован Јова-
новић Змај”, ул. Трг рудара бб, Алексиначки 
Рудник 18226. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем образовању у четворого-
дишњем трајању; доказ о завршеном програму 
обуке за педагошког асистента (лице које нема 
савладан програм обуке у складу са овим Пра-
вилником, дужно је да достави доказ о савла-
даном одговарајућем програму обуке у року од 
шест месеци од дана пријема у радни однос); 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду; уверење да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-

них; Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће школске установе. Проверу пси-
хофизичке способности кандидата који испуња-
вају услове конкурса, а који су се благовремено 
и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс и који уђу у ужи избор вршиће Национална 
служба за запошљавање у Нишу, применом стан-
дардизованих поступака. Уверење о здравстве-
ној способности доставља само изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/316-867

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе 
мора испуњавати услове прописане члановима 
122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставнике те врсте 
школе и подручје рада, за педагога и психолога: 
1) на студијама другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове подтачке мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице изста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односо гру-
пу предмета; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да није осуђиван правноиснажном 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику) 
и језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад; да има дозволу за рад за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има обуку 
и положен испит за директора установе, да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да тај испит положи у року од две 
године од дана ступања на дужност директора); 
кандидат који је предходно обављао дужност 
директора установе дужан је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
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оцену спољашњег вредновања. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ни један кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 овог закона за настав-
нике те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да достави: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; доказ о поседовању лиценце за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
доказ о положененом испиту за директора (уко-
лико га кандидат има) лиценцу; доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; доказ о психичкој, физичкој и здар-
вственој способности за рад са децом (лекарско 
уверење доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); уверење да кан-
дидат није правноснажно осуђиван у складу са 
одредбама 139 став 1 тачка 3 Закона о осноава-
ма система образовања и васпитања; уверење 
да кандидат није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; уверење надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о знању српског језика и језика на 
коме се изводи васпитно образовни рад; извод 
из матичне књиге рођених; извештај о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања школе – уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе; био-
графију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе 
и доказе о својим стручним и организационим 
способностима. Пријаве на конкурс (форму-
лар са сајта Министарства просвете) за избор 
директора, заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова, подносе се лично 
у канцеларији секретара школе или путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за директора школе”. За све потребне (додатне) 
информације обратити се на телефон: 020/316-
867. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти 
као препоручена пошиљка. Ако последњи дан 
рока пада у недељу или на дан државног праз-
ника, или у неки други дан кад школа не ради, 
рок истиче истеком првог наредног радног дана. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи све доказе о испуњености услова наведених 
у тексту конкурса за избор директора. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року пропи-
саном у члану 123 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Докази се достављају 
у оргиналу или у форми оверене копије, не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са (сем лекарског уверења које доставља само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду). Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб.

тел. 020/5403-165

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Наставник српског језика
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана и почиње да тече од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Усло-
ви за пријем у радни однос: Кандидати морају 
испуњавати услове за пријем у радни однос 
утврђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21), и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 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 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 образов-
но-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази да кандидат 
има одговарајуће образовање, да није осуђивано 
правоснажном пресудом, да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик морају 
бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Настав-
ник мора имати одговарајуће образовање сходно 
члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). 
Знање српског језика кандидат доказује стече-
ним средњим, вишим или високим образовањем 
на српском језику или да је кандидат положио 
испит из наведених језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, сходно члану 
141 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Про-
писани степен и врста образовања: У погледу 
степена и врсте образовања потребно је да кан-
дидати имају одговарајући степен и врсту обра-
зовања за наведена радна места сходно Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, 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, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) и Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Меша Селимовић”, Нови Пазар, 
дел. број 01-27/1 од 14.01.2019. године, чије 
одредбе нису у супротности са Правилником. 

Рок за доставу пријава (пријавни формулар): 
Рок за доставу пријава (пријавни формулар) на 
конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од 
првог наредног дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Уз пријаву (пријавни 
формулар) на конкурс потребно је доставити: 
оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће обра-
зовање; оригинал уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); доказ да кандидат није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 30 дана); доказ да кандидат зна срп-
ски језик, сходно члану 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Знање српс-
ког језика кандидат доказује стеченим основним, 
средњим, вишим или високим образовањем на 
српском језику или је положило испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, сходно члану 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а потребну документацију (доказе), 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају ОШ”Меша Селимовић”, Нови Пазар. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе сачињене у складу са чланом 
154. став 6. Закона о основама система образо-
вања и васпитања васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21). Разговор се обавља у циљу про-
цене познавања струке и послова прописаних 
наставним планом и програмом за радно место 
за које је кандидат конкурисао; процене про-
фесионалних карактеристика, вештине комуни-
цирања, ставова и мотивације кандидата за рад 
у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем односно засни-
вање радног односа слати на адресу: Основна 
школа „Меша Селимовић”, Нови Пазар, Стева-
на Немање бб., 36300 Нови Пазар, са ознаком 
„За конкурс”, или лично доставити управи шко-
ле. Пријаве које не испуњавају услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте образо-
вања, односно одговарајућег образовања, про-
писаног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтеване 
доказе о испуњености услова конкурса) и небла-
говремене, неће се узимати у разматрање при-
ликом одлучивања у поступку пријема у радни 
однос. Информације поводом конкурса могу се 
добити на телефон: 020/54-03-165.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб.

тел. 020/385-710, 020/385-709

1) Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

2) Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Посао се не чека, 
посао се тражи
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3) Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са одсуства са рада ради 
посебне неге детета

4) Шеф рачуноводства
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Кандидати за радна места 1, 2 и 3: треба 
да испуњавају следеће услове и то: предвиђе-
не чланом 139, 140, 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/201727/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2022) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни 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, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 
и 5/2022). У радни однос могу бити примљена 
лица која испуњавају одређене услове: поседују 
одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидат мора да има: 1. одговарајуће обра-
зовање; 2. има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично 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, запуштење и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће; 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривично 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. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик (босански) на којем 
се остварује образовно васпитни рад. Услови из 
става 1 члана 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 тачка 1), 3) 
-5) саставни су део пријаве на конкурс, а докази 
из става 1 тачка 2 овога члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Обавезно образо-
вање лица из члана 140 овога закона је и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих је по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова.

Кандидати за радно место 4: треба да 
испуњавају следеће услове и то: 1. да имају 
одговарајуће образовање; 2. да имају психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање малолет-

ног лица, запуштење и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће; за кривична дела 
примање или давање мита; за кривично дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик (босански) на којем се 
остварује образовно васпитни рад; 6. кандидат 
мора да испуњава услове происане чланом 21. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у школи, односно да има стечено висо-
ко образовање из области економских наука на 
студијама другог степена (мастер академских 
студија, мастер струковних студија, специјали-
сручке академске студије) из области економ-
ских наука или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима које су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године из области економских наука као 
и да поседује знање рада на рачунару. Докази 
о испуњености услова 1), 3)-6) саставни су део 
пријаве на конкурс, а докази под 2) има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима, прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потрбну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи са потребном документацијом. Про-
веру психофизичке способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Конкурс остаје отворен 8 (осам) 
дана од дана објављивања у Листу „Послови”. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук Караџић ” 
Нови Пазар ул.Генерала Живковића бб. Теле-
фон: 020/385-710 и 385-709. од 09-14 часова.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА 

И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

тел. 021/450-188

Асистент за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, група 
предмета Кинезитерапија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Уписане докторске студије или ака-
демски назив магистра наука и прихваћена тема 
докторске дисертације са завршеним претходним 
нивоима студија са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам). Кандидат треба да испуњава 
услове који су предвиђени Законом о високом 
образовању („Сл. гласник” РС” бр. 88/17) и Ста-
тутом Факултета спорта и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, доказе о испуњености 
услова из конкурса (оверену копију дипломе 
Факултета спорта и физичког васпитања, овере-
ну копију дипломе о завршеним мастер студија-
ма или дипломе о стеченом академском називу 
магистра наука и потврду о уписаним докторс-
ким студијама или потврду о прихватању теме 
докторске дисертације на Факултету спорта и 
физичког васпитања), и доказ о неосуђиваности 
(МУП). Пријаве са документацијом подносе се 
општој служби Факултета спорта и физичког 
васпитања у Новом Саду, Ловћенска 16. Рок за 
пријављивање: 8 дана. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Контакт теле-
фон: 021/450-188, локал 124.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21102 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 064/5724-489

Водоинсталатер
на одређено, 3 месеца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме.

Физички радник
на одређено, 3 месеца

УСЛОВИ: Лице са завршеном основном школом. 
Обављање физичких послова у оквиру факул-
тета.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 064/5724-489. Рок за пријаву 21.11.2022. 
године.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

тел. 021/706-431
e-mail: omsvrbas@mts.rs

Наставник тамбуре
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 27/2018 – др закони и 
6/2020) за заснивање радног односа и: да има 
одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има психичку, физич-
ку и здравствену способности за рад са децом и 
ученицима; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик (доказ су у обавези да доста-
ве само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) – доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе.

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 27/2018 – др закони и 
6/2020) за заснивање радног односа и: да има 
одговарајуће високо образовање из области 
правних наука: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има 
психичку, физичку и здравствену способности за 
рад са децом и ученицима; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик (доказ 
су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) – 
доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да приложи: пријавни формулар који 
попуњава на званичној интернет сраници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
штампа га и исти прилаже са документацијом; 
биографију; диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми, оригинал или оверену фото-
копију; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности, 
оригинал; потврду одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени. Пријаве доставити лично у 
секретаријату школе (од 8.00 до 14.00 часова) 
или слати препорученом пошиљком на адресу 
школе: Основна музичка школа, 21460 Врбас, 
Маршала Тита 118. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежних органа неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације на тел. 
021/706 431, имејл: omsvrbas@mts.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
запосленог који одсуствује дуже  

од 60 дана

Наставник историје
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који 

одсуствује дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: а) да 
има одговарајуће образовање према одредба-
ма Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни 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, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022); б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 

в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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; 
г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик, језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова под б) 
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора шко-
ле. Пријаве са документацијом достављају се на 
адресу: ОШ „Светозар Милетић” Врбас, Свето-
зара Марковића 55, са назнаком „За конкурс”. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И 
ПСИХОЛОГИЈУ ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке, ужа 

научна област Психологија
на одређено време

УСЛОВИ: докторат психолошких наука и испуње-
ност услова прописаних чланом 74 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019 
и 6/2020 – др. закони) за избор у звање настав-
ника. Посебан услов је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду из 
одговарајуће научне области. Поред услова 
предвиђених Законом о високом образовању, 
кандидат треба да испуњава и услове предвиђе-
не Статутом Факултета за спорт и психологију 
ТИМС Нови Сад и Правилником о ближим усло-
вима и поступку за избор у звање наставника 
и сарадника Факултета за спорт и психологију 
ТИМС Нови Сад.

Информатичар
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне студије, познавање 
рада на пословима вођења и одржавања инфор-
мационог система. Пожељно је и знање графич-
ког и web дизајна.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова конкур-
са- радну биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
оригинале или оверене фотокопије диплома свих 
нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење 
о некажњавању издато од стране надлежног 
државног органа, уверење да није осуђиван/а 
за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против 
кандидата, списак објављених научних радова 
и да достави саме радове. Пријаву са наведе-
ним доказима о испуњењу услова конкурса сви 
кандидати могу послати на адресу: Факултет за 
спорт и психологију ТИМС Нови Сад, Радничка 

30а, Нови Сад, са назнаком – За конкурс. Инфор-
мације у вези са конкурсом се могу добити на 
број телефона 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана од 10.00-13.00 часова. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Његошева 22

тел. 021/4721-924

Наставник српског језика и 
књижевности

са 90% радног времена,  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник изборног програма језик, 
медији и култура

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

преко 60 дана

Наставник изборног програма 
уметност и дизајн

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 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), и то: да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са чланом 2. став 1 тачка 1) и 
чланом 3 став 1 тачка 7) и 8) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови у погледу образовања за радно место 
наставника српског језика и књижевности: про-
фесор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
јези; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижев-
ност; професор српскохрватског језика са јуж-
нословенским језицима; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; про-
фесор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност; Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности); мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књи-
жевност и језик; Српска књижевност и језик 
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са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Српски језик као страни); мастер 
професор предметне наставе; мастер професор 
књижевности и језика (србиста). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Србистика. Услови у погледу образовања 
за радно место наставника изборног програма 
језик, медији и култура: лице које испуњава 
услове за извођење наставе из предмета Срп-
ски језик и књижевност, односно Матерњи 
језик и књижевност за припаднике национал-
них мањина, Страни језик, Психологија, Социо-
логија и Латински језик у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022). Услови 
у погледу образовања за радно место наставни-
ка изборног програма уметност и дизајн: лице 
које испуњава услове за извођење наставе из 
предмета Ликовна култура, Музичка култура и 
Српски језик и књижевност, односно Матерњи 
језик и књижевност за припраднике национал-
них мањина у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар достављају школи следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
(за лица која су стекла академско звање мас-
тер доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о знању српског језика 
– диплома, односно документ о стеченом основ-
ном, средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или документ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са за 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– уверење МУП-а (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на конкурс се достављају на 
адресу школе: Гимназија „Светозар Марковић”, 
Његошева 22, 21000 Нови Сад, у затвореној 
коверти, са назнакон „За конкурс” и назнакон за 
које радно место се подноси пријава на конкурс. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секратара школе на телефон: 021/4721-924, 
4721-928.

ПАНЧЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
на одређено време, замена одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање рад-
ног односа (1. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 2. неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3 држављанство 
Републике Србије; 4 знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад), кандида-
ти морају да испуне и посебан услов у смислу 
одговарајућег образовања и то: виша медицин-
ска сестра – техничар; струковна медицинска 
сестра; организатор здравствене неге; специја-
листа струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар; дипломирани организа-
тор здравствене неге; дипломирани организатор 
здравствене неге – мастер; мастер организатор 
здравствене неге; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене основне академске 
студије у области здравства).

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, замена одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање рад-
ног односа (1. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 2. неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3 
држављанство Републике Србије; 4 знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
кандидати морају да испуне и посебан услов у 
смислу одговарајућег образовања и то: (1) про-
фесор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; 
(2) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик; (3) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; (4) професор српског језика и срп-
ске књижевности; (5) професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; (6) профе-
сор југословенске књижевности и српског јези-
ка; (7) професор југословенске књижевности са 
страним језиком; (8) професор српског језика и 
књижевности; (9) професор српске књижевности 

и језика; (10) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; (11) професор 
југословенских књижевности; (12) дипломира-
ни филолог за књижевност и српски језик; (13) 
дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; (14) дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; (15) мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу; Српска филологија: српски језик и линг-
вистика; Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); 16) 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); (17) мастер 
професор књижевности и језика (србиста); (18) 
мастер професор књижевности и језика – компа-
ратиста; (19) мастер професор предметне наста-
ве. Лице из тачке 1) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом достављају Шко-
ли. Адреса на којој се налази формулар: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Потребна доку-
мантација: доказ о испуњености услова одгова-
рајућег образовања и држављанства, доказ да 
није осуђиван. Доказ о испуњености услова пси-
хичке, физичке и здравствене способности подно-
си се пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати 
искуључиво на адресу: Медицинска школа „Сте-
вица Јовановић”, 26000 Панчево, Пастерова 2.

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

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018. – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Канди-
дати уз пријаву треба да доставе: оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеном 
основном образовању, 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал 
из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности 
– не старије од шест месеци. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора о 
раду. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
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овереним фотокопијама не старијим од шест 
месеци. Напомена: У складу са чланом 154. став 
2 Закона, кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа, неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом 
на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић” 
26230 Омољица, Трг Светог Саве бр. 3, у року од 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса, с 
назнаком „за конкурс”. Сва додатна обавештења 
могу се добити путем телефона: 013/617-014 од 
8 до 14 сати.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26220 Ковин, ЈНА 34

тел./факс: 013/741-081
email: uprava@os-djurajaksic.edu.rs

www.os-djurajaksic.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које конкурише треба да испуња-
ва услове прописане чланом 122, ст. 5, чл. 139, 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и одредбама Правилника о 
програму обуке и полагању испита за лиценцу 
за директора установе образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 63/2018) и то: одго-
варајуће образовање за наставника, или струч-
ног сарадника за рад у основној школи стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та, 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.септембра 2005. године, с тим да лице 
које има завршено ово образовање мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групу предмета, да има дозволу 
за рад за наставника или стручног сарадника, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена бзусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за криви-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторско понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик, да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да 
има обуку и положен испит за директора уста-
нове предвиђену Правилником о програму обуке 
и полагању испита за лиценцу за директора 
установе образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 63/2018) Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат с одговарајућим 
високим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-

тања, за директора Школе може бити изабрано 
и лице које поседује: одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (високо образо-
вање на студијама првог степена, студијама у 
трајању од три године или више образовање), 
за наставника оне врсте школе којој припада 
Школа; дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе, најмање десет година 
рада у установи за образовање и васпитање, на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања и које испуња-
ва услове за пријем у радни однос у установи 
за образовање и васпитање из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. Докази: оверенена фотокопија дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверена 
фотокопија документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за наставни-
ка или стручног сарадника; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству које није старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
са холограмом за кандидате који су променили 
презиме осносно име после издавања дипломе; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима) доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања (уверење 
о некажњавању из суда, МУП-а); у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), потврду о годинама рада 
после стеченог одговарајућег образовања; 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о резулта-
ту стручно-падагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) -ако га 
кандидат поседује оверену фотокопију лиценце 
за директора установе, ако је кандидат поседу-
је, (пријава ће се сматрати потпуном и уколи-
ко кандидат нема положен испит за директора 
установе, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); оверену фотокопију доказа о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима- лекарско уверење 
(може бити старије од 6 месеци, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно пре закључења угово-
ра, доставити ново лекарско уверење) преглед 
кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно); Канди-
дат може поднети и остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру директора (докази о поседовању организа-
ционих способности и др.). Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интенет стра-
ници Министарства просвете, а копију пријавног 
формулара и сву документацију са доказима о 
испуњености услова доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
директора школе” поштом или лично у управи 
школе.

ПИРОТ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18300 Пирот, Српских владара 111

1. Професор технике и технологије
са 80% радног времена,  
у истуреним одељењима

УСЛОВИ: Техника и технологија: професор тех-
ничког образовања, професор технике, профе-
сор технике и информатике, професор инфор-
матике и техничког образовања, професор 
техничког образовања и машинства, професор 
технике и машинства, професор машинства, 

професор електротехнике, професор техничког 
образовања и техничког цртања, професор тех-
ничког образовања и физике, професор физике 
и основа технике, професор техничког образо-
вања и хемије, дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основ-
ну школу, професор физике и основа технике 
за основну школу, професор техничког образо-
вања и васпитања, професор техничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политех-
ничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике 
и графичких комуникација, професор производ-
но-техничког образовања, дипломирани педагог 
за техничко образовање, дипломирани педагог 
за физику и основе технике, професор основа 
технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор 
техничког образовања и медијатекар, дипломи-
рани физичар – професор физике и основа тех-
нике за основну школу – мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу – мастер, дипломирани професор тех-
нике и информатике – мастер, дипломирани 
професор технике – мастер, мастер професор 
технике и информатике, – мастер професор 
информатике и технике, професор основа тех-
нике и информатике; мастер професор технике 
и информатике за електронско учење; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из области технич-
ког и информатичког образовања). Наставу из 
предмета одређених у ставу 1 овог члана могу 
да изводе и лица која су завршила двопредмет-
не студије на факултету, ако су на том факулте-
ту савладала програм из тих предмета у трајању 
од осам семестара.

2. Наставник разредне наставе
у матичној школи, на одређено време, 

до повратка радника са функције 
помоћника директора, најдуже до 

31.08.2023. године

3. Наставник разредне наставе
у матичној школи, на одређено време до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у разредној настави може да изво-
ди: 1) професор разредне наставе, 2) професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, 3) про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломи-
рани учитељ – мастер; 6) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

4. Наставник физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције 
помоћника директора, најдуже до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педа-
гог физичке културе, професор физичког вас-
питања – дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања 
– дипломирани организатор спортске рекреа-
ције, професор физичког васпитања – дипло-
мирани кинезитерапеут, дипломирани про-
фесор физичког васпитања и спорта – мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитера-
пије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта, професор 
спорта и физичког васпитања, професор спорта 
и физичке културе, мастер професор предмет-
не наставе(претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).



Наука и образовање
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5. Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

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

31.08.2023. године)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове у погледу врсте стручне спреме: да има 
стечено средње образовање у четворогодишњем 
трајању, да зна ромски језик и да има савладан 
програм обуке у складу са правилником (Пра-
вилник о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту ”Службени гласник РС”, број 87 од 12. 
децембра 2019).

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: 1. да има одговарајућу стручну 
спрему; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад, 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да 
има држављанство Републике Србије, 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о 
држављанству, извод из МК рођених, уверење 
да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе 
или уверење. Пријаве се достављају на адресу 
ОШ „Вук Караџић”, 18300 Пирот, Српских влада-
ра 111 или у просторијама секретаријата школе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 123

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа у складу са чл. 24 
Закона о раду („Сл. гласник” РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 
95/18 – аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и услове прописане одредбама чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник” РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21), односно да: 1) има одговарајуће 
образовање (I степен стручне спреме); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) да има држављан-
ство Републике Србије, 4) да зна српски језик, 
5) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: биографију, пријавни формулар, 
диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија), уверење о држављанству 
(оргинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду; уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чл. 139 ст. 1 тач. 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења, не старије од 6 месеци), потврду да се не 
води поступак за заштиту од дискриминације, 
као и да није донето мишљење да је кандидат 
повредио одредбе Закона о забрани дискрими-
нације(потврда Повереника за заштиту равноп-
равности- кандидат потврду може прибавити 
од Повереника и обраћањем путем мејла, који 
се налази на званичној страници Повереник за 
заштиту равноправности), доказ о знању српс-
ког језика, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сва остала 
документа су саставни део пријаве на конкурс. 
Избор се врши у складу са Законом основама 
система образовања и васпитања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У 
складу са чланом 154 Закона о основама ситема 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају Школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Комсија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор и у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Конкурс за избор чистачице”, 
на адресу: Основна школа „Моша Пијаде”, 12311 
Мало Црниће, Бајлонијева 123, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара 
школе на број телефона 012/280-012 и на имејл: 
skola.mc@gmail.com, радним данима од 8 до 12 
часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12308 Орешковица, Јарослав Јоксимовић 49

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС 
и 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове 

прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020, 129/21 у даљем 
тексту: Закон): под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) за 
рад на радном месту: наставник разредне наста-
ве; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштитећних међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат 
доставља доказе о испуњености услова и то: 1) 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије; 2) биографију; 3) 
доказ о одговарајућем образовању (уз мастер 
диплому прилаже се и диплома основних сту-
дија у овереној копији не старије од 6 месеци); 
4) доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена копија 
уверења из МУП-а, да није старије од 6 месе-
ци); 5) оригинал или оверена копија уверење о 
држављанству Републике Србије (да није старије 
од 6 месеци); 6) оригинал или оверена копија 
извода из матичне књиге рођених (да није ста-
рије од 6 месеци); 7) доказ о знању српског јези-
ка достављају само кандидати који одговарајуће 
знање нису стекли на српском језику; 8) очитану 
личну карт. 9) Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса достављају се у затвореној коверти 
поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Орешко-
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вица, 12308 Орешковица, др. Јарослава Јоксимо-
вића 49, са назнаком „Пријава на конкурс” или 
лично у школи, радним данима од 8.00 до 12.00 
часова.

ПРИЈЕПОЉЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембра 3

тел. 033/711-990

Наставник математике
на одређено време,  

до повратка запослене са трудничког  
и породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о 
врсти и степену образовања наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Службени гласник – Просветни 
гласник”, број 3/94, 7/96, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 
9/13, 6/14, 5/15, 2/17, 13/18) и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких науке; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 
за кандидате са положеним стручним испитом 
или лиценцом за наставника сматра се да има 
наведено образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са пријавом на 
конкурс и попуњеним и одштампаним пријавним 
формуларом доставља Школи. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом (ЦВ) и попуње-
ним пријавним формуларом треба приложити и: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; потврду висо-
кошколске установе да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
или оверену копију уверења о стручном испиту 

или положеној лиценци за наставника; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности – уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење 
из МУП-а – не старије од 6 месеци); уверење из 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (доказ кандидат доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду – не старије од 6 месеци). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве на конкурс са кратком биографијом (ЦВ) 
и са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају лично 
или на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. ОКТОБАР”

18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Педагошки асистент
на одређено време  

за школску 2022/2023. годину

УСЛОВИ: кандидат треба да: има завршено 
средње образовање; завршену обуку за педа-
гошког асистента; да је држављанин РС; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/17, 10/19, 6/20, 129/21); да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Домар – мајстор
УСЛОВИ: кандидат треба да: има завршено 
средње образовање III или IV степен стручне 
спреме машинске, електро, столарске струке; је 
држављанин РС; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1тачка 3 Закона о 
основама Система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17, 10/19, 6/20, 129/21); да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: 
попуњен пријавни формилар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену копију дипломе; 
уверење МУП-а о неосуђиваности; уверење о 
држављанству. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горе наведену адресу са назнаком за конкурсну 
комисију. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЈА РАКИЋ”

Церовац
11420 Смедеревска Паланка

тел. 026/383-053

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и чланом 140 ставом 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21): да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 ставовима 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и то образовање за 
наставника основне школе или стручног сарад-
ника, стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије 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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) члана140 Закона о 
основама система образовања и васпитања мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има дозво-
лу за рад наставника, или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе. 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност (ако га не 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, престаје му дужност директора).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверен препис или оверена фотокопија); 
уверење о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу наставника или стручног 
сарадника (оригинал или оверен препис или 
оверена фотокопија); потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал или оверена фотокопија); радну био-
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графију; уверење од надлежног органа МУП-а, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак; доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); потврду Повереника за заштиту 
равноправности да није учинио дискриминатор-
но понашање; уверење о положеном испиту за 
директора установе (оригинал или оверени пре-
пис или оверена фотокопија) – пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит); уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања, 
а уколико је кандидат имао стручно педагошки 
надзор у свом раду, доставља извештај просвет-
ног саветника. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима пре ступања на дужност. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Сви докази морају бити оригинал или 
оверене фотокопије не старији од 6 месеци. 
Пријаве на конкурс се могу слати поштом са наз-
наком „Конкурс за директора школе” или лично 
предати у секретаријату школе. Информације у 
вези са конкурсом могу се добити од секрета-
ра школе на телефон 026/383-053. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Одлуку доноси министар просвете у року од 30 
дана од дана пријема потребне документације 
коју доставља школа. Документација кандидата 
се не враћа.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). Дужност директора школе може 
да обавља лице које има: одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога 
(наставник и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета). 
Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за 
наставника основне школе односно лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 

студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик (језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад). Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност. 
Директору који не положи испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: 1) биографске податке, односно радну био-
графију, 2) оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању из члана 140 
став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставни-
ка основне школе, за педагога и психолога, 3) 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника и 
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно 
стручни испит), 4) оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе, 5) 
оригинал или оверену фотокопију уверења да 
има писичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 
6) оригинал или оверену фотокопију доказа о 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно иску-
ство), 7) оригинал или оверену фотокопију дока-
за о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 
– издат од полицијске управе и суда (не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс), 8) оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), 9) извод из матичне књиге 
рођених – оригинал, 10) доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику) – оверену фотокопију 
дипломе о стеченом средњем, вишем или висо-
ком образовању на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, 11) доказе о резултату 

стручно-педагошког надзора – извештаји про-
светног саветникаоверена фотокопија (уколико 
је вршен стручно-педагошки надзор над радом 
кандидата од стране просветног саветника, кан-
дидат је дужан да извештај истог достави). 12) 
уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе 
дужно је да поред доказа из тачке 11) достави 
и резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (оверена 
фотокопија). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве комисија неће разматрати. Пријава се сматра 
потпуном уколико садржи све доказе којима се 
потврђује испуњеност услова за избор директора 
прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 а изузет-
но и став 3 Закона, а који су у конкурсу наведе-
ни у делу услови за избор директора. Докази о 
испуњености услова саставни су део пријаве на 
конкурс. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, и 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
се на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за избор директора”, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб.

тел. 026/701-078

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, за рад у 
матичној школи у Радинцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседују одговарајуће образо-
вање 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 чл. 3 
ст. 1 тач. 3 ал. 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, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 
и 10/2022); да испуњавају остале услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о 
знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани 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 формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Наставник теоријске групе предмета
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2023., 

за рад у издвојеном одељењу у 
Лугавчини

УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, про-
фесионални статус – музички теоретичар, етно-
музиколог, музички педагог или музиколог; (2) 
мастер композитор; (3) мастер музички уметник, 
професионални статус – диригент; (4) дипломи-
рани музичар, усмерење композитор, музико-
лог, етномузиколог, диригент, музички педагог; 
(5) дипломирани композитор; (6) дипломирани 
музиколог; (7) дипломирани етномузиколог; (8) 
дипломирани музички педагог; (9) дипломира-
ни музичар – педагог; (10) професор солфеђа и 
музичке културе; (11) професор музичке култу-
ре; (12) дипломирани диригент; (13) академски 
музичар – композитор; (14) професор музике; 
(15) професор музичког васпитања; (16) дипло-
мирани музичар – професор солфеђа. Уз пријаву 
на конкурс и одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на 
конкурс доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о држављанству Републике Србије – уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику – 
уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик; доказ 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 кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати за 
сва радна места 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 образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Наставник теоријске групе предмета
за 50% радног времена, на одређено 
време, до повратка радника са друге 
дужности, а најдуже до 31.08.2023.

УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, про-
фесионални статус – музички теоретичар, етно-
музиколог, музички педагог или музиколог; (2) 
мастер композитор; (3) мастер музички уметник, 

професионални статус – диригент; (4) дипломи-
рани музичар, усмерење композитор, музико-
лог, етномузиколог, диригент, музички педагог; 
(5) дипломирани композитор; (6) дипломирани 
музиколог; (7) дипломирани етномузиколог; (8) 
дипломирани музички педагог; (9) дипломира-
ни музичар – педагог; (10) професор солфеђа и 
музичке културе; (11) професор музичке култу-
ре; (12) дипломирани диригент; (13) академски 
музичар – композитор; (14) професор музике; 
(15) професор музичког васпитања; (16) дипло-
мирани музичар – професор солфеђа. Уз пријаву 
на конкурс и одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на 
конкурс доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о држављанству Републике Србије – уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику – 
уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик; доказ 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 кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати за 
сва радна места 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 образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Наставник италијанског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време, до повратка радника са друге 
дужности, а најдуже до 31.08.2023.

УСЛОВИ: (1) мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Италијан-
ски језик и књижевност). (2) професор, однос-
но дипломирани филолог за италијански језик 
и књижевност; (3) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Италијански језик и 
књижевност). Уз пријаву на конкурс и одштам-
пан попуњен пријемни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије – уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ 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 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 кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлу-
чивања о избору, кандидати за сва радна места 
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну 
провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, а у складу са чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), по распореду 
који утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

Наставник клавира
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 25.03.2023.

УСЛОВИ: (1) дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; (2) дипломирани музичар – пијани-
ста; (3) академски музичар пијаниста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус – клави-
риста; (5) дипломирани клавириста. Уз пријаву 
на конкурс и одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на 
конкурс доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о држављанству Републике Србије – уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику – 
уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик; доказ 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 кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати за 
сва радна места 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 образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
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публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ”
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-031

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чланом 139 и чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). Дужност директора школе може 
да обавља лице које има: одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога, 
(наставник и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање): 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета). 
Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за 
наставника основне школе односно лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. 
обуку и положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик (језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад). Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност. 
Директору који не положи испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова састав-
ни су део пријаве на конкурс. Пријава на кон-
курс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, доставља се школи. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: 1) биографске 
податке, односно радну биографију, 2) оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и 
став 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, за 
педагога или психолога, 3) оверену фотокопију 
дозволе за рад наставника и стручног сарадни-
ка (испит за лиценцу, односно стручни испит), 
4) оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе, (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора); 5) 
оригинал или оверену фотокопију доказа о нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (потврде, решења, угово-
ри или други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство), 
6) оригинал или оверену фотокопију доказа о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 
– издат од полицијске управе и суда (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс); 7) оригинал или оверену фотокопију дока-
за да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога – за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, (не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс), 8) оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије, (не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс), 9) оригинал или оверена копија извода 
из матичне књиге рођених (за лица која су про-
менила презиме или име након стицања дипломе 
о стеченом образовању- не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс), 10) 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику) 
– оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, 11) доказе о резултату струч-
но-педагошког надзора – фотокопија извештаја 
просветног саветника – (уколико је вршен 
стручно-педагошки надзор над радом кандида-
та од стране просветног саветника, кандидат је 
дужан да извештај истог достави).12) уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе дужно је 

да поред доказа из тачке 11) достави и резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; 13) лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија 
неће разматрати.Пријава се сматра потпуном 
уколико садржи све доказе којима се потврђује 
испуњеност услова за избор директора пропи-
саних чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2, а изузетно 
и став 3Закона, а који су у конкурсу наведени 
у делу услови за избор директора. Рок за под-
ношење пријава на конкурс за избор директора 
Школе је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на 
адресу школе: ОШ „Сава Ковачевић”, Црногор-
ска бр. 2, 11312 Михајловац, са назнаком „Кон-
курс за избор директора”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Школе, 
телефоном на број: 026/741 031 или е-маилом: 
mihajlovac.skola@gmail.com

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Велика Плана, Момира Гајића 12

Наставник физике
са 20% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
запослене којој мирује радни однос 

због именовања на функцију вршиоца 
дужности директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 14/2022), 1. професор физике, 2. дипломи-
рани физичар, 3. дипломирани астрофизичар, 
4. дипломирани инжињер физике, смер индус-
тријска физика, 5. дипломирани физичар за 
општу физику, 6.дипломирани физичар за при-
мењену физику, 7. професор физике за средњу 
школу, 8. дипломирани физичар – истраживач, 
9. дипломирани физичар за теоријску и експе-
рименталну физику, 10. дипломирани физи-
чар за примењену физику и информатику, 11. 
дипломирани физичар – медицинске физике, 
12. дипломирани професор физике – мастер, 
13. дипломирани физичар – мастер, 14. дипло-
мирани физичар – мастер физике – метеороло-
гије, 15. дипломирани физичар – мастер физике 
– астрономије, 16. дипломирани физичар – мас-
тер медицинске физике, 17. дипломирани про-
фесор физике – хемије -мастер, 18. дипломира-
ни професор физике – информатике – мастер, 
19. дипломирани физичар – професор физике 
– мастер, 20. дипломирани физичар – теоријска 
и експериментална физика – мастер, 21. дипло-
мирани физичар – примењена и компјутерска 
физика, 22. дипломирани физичар – примење-
на физика и информатика, 23. мастер физичар, 
24. мастер професор физике. Лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике. Кандидати 
морају испуњавати и посебне услове за пријем у 
радни однос предвиђене чланом 139 и члана 140 
и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр 88/2017, 
27/2018. др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 
да имају држављанство Републике Србије; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
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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 дискриминитарно понашање, 
доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова, сматраће се да кандидат има поменуто 
образовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије, или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, да имају има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (наведени доказ доставља 
кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду), знају српски језик 
– језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интеренет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани својеручно потписани пријав-
ни формулар са назнаком да се конкурише на 
одређено радно место (назначити за које се рад-
но место конкурише), кандидат школи заједно 
са одштампаним пријавним формуларом прила-
же и следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, Пра-
вилником и овим конкурсом, за радно место за 
које се конкурише и то: краћу биографију, ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них – оригинал или оверена фотокопија) – не 
старије од шест месеци; доказ о неосуђиваности 
кандидата, за наведена кривична дела утврђе-
на чланом 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење 
из СУП-а) – оригинал или оверена фотокопија 
уверења – не старије од шест месеци; доказ о 
постојању дискриминаторног понашања (уве-
рење Повереника за заштиту равнопавности, да 
против кандидата није утврђено дискримина-
торно понашање – оригинал или оверена фото-
копија – не старије од шест месеци; доказ да 
кандидат није под истрагом (уверење из суда), 
да против кандидата није спроведена истрага 
нити кривични поступак – оригинал или оверена 
фотокопија – не старије од шест месеци; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде), сматраће се да кандидат има поменуто 
образовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије, или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оригинал или овере-
на фотокопија). За кандидате које ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142 став 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, 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. Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ су 
обавезни да доставе само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику – доказује 
се потврдом одговарајуће образовне установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 

Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је непосредном 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, 
рок истиче првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Коми-
сија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, који ће вршити 
надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизовананих поступака, о чему ће кан-
дидати бити обавештени путем имејла или броје-
ва телефона које су навели у својим пријавама. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и време-
ну бити обавештени. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења уговора о 
раду. Својеручно потписане пријаве на конкурс 
се достављају на адресу: Економско -угости-
тељска школа „Вук Караџић”, 11320 Велика Пла-
на, Момира Гајића 12, са назнаком „За конкурс” 
(лично или поштом). Ближе информације о кон-
курсу можете добити од секретара школе путем 
телефона на број 026/516-247.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

тел. 026/515-636
e-mail: osdjordje@gmail.com

Наставник француског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време, замена запослене док обавља 

послове помоћника директора за 
школску 2022/2023. годину

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове 
прописане у чл. 139, 140 и 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“бр. 88/17, 27/18, 6/20, 129/21) 
и то: да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање на студијима другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а изузетно да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, а у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Кандидат треба да 
има држављанство Републике Србије, психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнућа, за кривично дело при-
мања или давања мита, кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова и сматра се да 
наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из чл. 142 став 1 Закона. Остало: 
Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на сајту Министарства про-
свете) доставити: радну биографију; диплому 
о стеченом образовању у оригиналу или ове-
реној фотокопији; доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији којом се доказује да је кан-
дидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит-испит за лиценцу (кандидат који 
нема образовање из чл. 142 став 1 ЗОСОВ оба-
везан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос као 
услов за полагање испита за лиценцу); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом у 
оригиналу или овереној фотокопији; уверење 
о држављанству РС у оригиналу или овереној 
фотокопији; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из КЕ о неосуђиваности (прибавље-
но од стране надлежног МУП, а не старије од 
6 месеци); доказ о непостојању дискримина-
торног понашања у оригинали или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом (лекарско 
уверење). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност законских услова канди-
дата за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава, а затим 
се кандидати, у року од 8 дана упућују на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем имејла или бројева телефона које су 
навели у својим пријавама. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана када му конкурсна 
комисија, после обављеног разговора са канди-
датима, достави образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове по конкурсу. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни форму-
лар и потребну документацију послати на адре-
су: Основна школа”Карађорђе ” 11320 Велика 
Плана, ул. Војводе Мишића 135 или непосред-
но у секретаријату радним данима од 8 – 14 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе путем телефона: 
026/515-636.



Наука и образовање
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Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 40% радног времена, на одређено 
време током трајања мандата  

директора школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139, 140 и 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“бр. 88/17, 27/18, 6/20, 129/21) и то: 
да је стекао одговарајуће високо образовање 
на студијима другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, односно образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а изузетно да је стекао одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем, 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник РС”, број 
11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19). 
Кандидат треба да има држављанство Републи-
ке Србије, психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 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 насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнућа, за кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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. Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова и сматра се да 
наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из чл. 142 став 1 Закона. Остало: 
Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на сајту Министарства про-
свете) доставити: радну биографију; диплому 
о стеченом образовању у оригиналу или овере-
ној фотокопији; доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит-испит за лиценцу (кандидат који нема 
образовање из чл. 142 став 1 ЗОСОВ обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос као услов за 
полагање испита за лиценцу); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење о држављанству 
РС у оригиналу или овереној фотокопији; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења из КЕ о 
неосуђиваности (прибављено од стране надлеж-
ног МУП, а не старије од 6 месеци); доказ о 
непостојању дискриминаторног понашања у 
оригинали или овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 

се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност закон-
ских услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава, а затим се кандидати, у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем имејла или бројева телефо-
на које су навели у својим пријавама. 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. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријавни формулар и потребну документацију 
послати на адресу: Основна школа”Карађорђе 
” 11320 Велика Плана, ул. Војводе Мишића 135 
или непосредно у секретаријату радним данима 
од 8 – 14 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе путем теле-
фона: 026/515-636.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

Наставник предметне наставе 
за наставне предмете физика и 

техничка физика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

функције в.д. директора,  
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), и то да: 1. поседује одговарајуће 
образовање у складу са одредбама члана 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. глас-
ник РС – Просветнигласник”, бр. 4/2022), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник, бр. 4/2022) 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
диплому о стеченомдговарајућемобразовању, и 
то: за радно места наставника: диплому о стече-
ном одговарајућем високом образовању у складу 
са одредбама члана 139, 140, 141и 142 Закона о 
основамасистемаобразовања и васпитања („Сл. 

гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општео бразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС – Просвет-
нигласник”, бр. 4/2022); Правилник о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник, 4/2022) 
– извод из матичне књиге рођених; -уверење о 
држављанству републикесрбије; доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом 
закривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 
3) закона о основамасистемаобразовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
законик, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: уверење 
суда да против кандидата није покренута истра-
га, односно да се не води кривични поступак; 
уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности; -доказ о познавању српског језика и јези-
ка накојем се остварује образовно – васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику. -доказ о непостојању дискри-
минаторног понашања (уверење од Повереника 
за заштиту равноправности, да против кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање). 
Сви докази о испуњености услова из конкурса 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, однос-
но лекарско уверење надлежне установе, при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Све 
исправе, односно докази морају бити у оригина-
лу или оверене у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Сл. галасник РС”, 
бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију тј. доказе о испуње-
ности услова, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи (поштом или 
лично) у затвореној коверти са назнаком пријаве 
на конкурс за радно место наставника предметне 
наставе за предмете физика и техничка физика, 
у року од осам дана од дана објављивања огласа 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотупуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се под-
носе на адресу: Техничка школа „Никола Тесла” 
ул. Војводе Мишића бр. 3, 11320 Велика Плана. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на тел. 026/513-859.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ОКТОБРА”

25272 Бачки Моноштор 
Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-531, 807-530

Наставник српског језика
са 83% радног времена (50% српски 
као матерњи језик у другом циклусу 
основног образовања и васпитања и 
33% српски као нематерњи језик у 

одељењима на хрватском наставном 
језику у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања), на 
одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 – и др. Закон, 
10/19, 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС” Просветни 
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гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), и то да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140-142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није утврђено 
дискриминаторско понашање, да има држављан-
ство Републике Србије да зна српски језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије); 
кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, доказ о стече-
ном образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно доказ да 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, доказ о савладаној 
обуци за наставу српског као нематерњег јези-
ка у трајању од 20 сати у организацији Заво-
да за унапређивање образовања и васпитања, 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима – подноси се пре закључења уговора 
о раду; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фоток) не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију) – да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторско понашање; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу пре закључења уговора о раду); доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад је диплома која садр-
жи податке о језику студија или друга исправа 
коју је издала високошколска установа. Преда-
та конкурсна документација се не враћа. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способностои за рад са уче-
ницима које врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурсну комисију” 
на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”

25225 Крушчић, Маршала Тита 37
тел. 025/5706-028

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
до повратка запосленог, изабраног на 

радно место директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 7 ЗОСОВ: 1. да има 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (завршене студије првог сте-
пена из начне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета), 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 3) изузетно, ако се на конкурс не пријави ни 
један кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, радно место 
наставника разредне наставе, може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона за наставника, односно 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студије у трајању од 
три године или вишим образовањем; 2. да има 
степен и врсту образовања прописану чланом 
2 став 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи „Сл. гласник РС” – Просветни глас-
ник 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, 3/21 и 4/21); професор раз-
редне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ-мастер и професор 
разредне наставе и ликовне културе за основ-
ну школу; 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело 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; 
5. да има држављанство Републике Србије. 6. да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (да је стекло средње, више или 
високо образовање на српском језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства који штампају и достављају школи са 
потребном документацијом: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уз мастер диплому прилаже се и диплома основ-

них студија у оригиналу или овереној фотоко-
пији; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства, дипломе или уверења о заврше-
ној основној, средњој школи, вишем или високом 
образовању на српском језику или оверену фото-
копију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе – као доказ о знању срп-
ског језика (доказ доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику); лекарско уверење (не старије од 6 
месеци) да испуњава услов из тачке 3 конкур-
са (подноси се пре закључења уговора о раду); 
доказ из казнене евиденције МУП – а Србије да 
испуњава услов из тачке 4 конкурса. У складу са 
чланом 154 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор. Рок за пријаву 
је осам дана од дана објављивања конкурса на 
огласној табли Службе за запошљавање Кула и 
листа „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве се достављају лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Вељко Влаховић”, 25225 Круш-
чић, Маршала Тита 37. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити на телефон 025/5706-
028 сваког радног дана од 8-12 часова.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28

Наставник виолине
УСЛОВИ: Услови према врсти стручне спреме: 
(1) дипломирани музичар, усмерење виолини-
ста; (2) дипломирани музичар – виолиниста; 
(3) академски музичар виолиниста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус – вио-
линиста. Кандидат треба да испуњава и остале 
услове прописане чланом 139 став 1 и члан 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС ” број 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), а врсту 
стручне спреме сходно члану 4 став 1 тачка 10) 
Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС – Просветни гласник ” број 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) и 
члану 2. став 1 тачка 1) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник број 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 
9/2020 и 18/2020); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосрвнуће, за кривична дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Психолошку процену способности за 
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рад са децом и ученицима за кандидате из ужег 
избора који испуњавају услове у погледу врсте 
стручне спреме, а који су се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс, 
вршиће надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Наведени услови се доказују приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) 
и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) се пребавља пре закључења уговора 
о раду. Приликом пријаве на конкурс кандидат 
је дужан да приложи следеће доказе: оверену 
фотокопију доказа (дипломе) о стеченом обра-
зовању, уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од три месеца), извод из МКР 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старије од три месеца), доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 (три) 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање издат од стране Министарства 
унутрашњих послова, суда опште надлежности 
и специјализованог суда (не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса на огласној табли 
Националне службе за запошљавање); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља 
доказ да је положио испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високош-
колске установе). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Сви докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс морају бити оригинали или 
оверене фотокопије. По завршеном конкурсу 
документација се не враћа кандидатима. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Лице за контакт: 
Наташа Јовановић. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; 2. да има дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника; 3. да 
има обуку и положен испит за директора уста-
нове – лиценцу за директора (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора школе поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност); 4. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 6. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да 
има држављанство Републике Србије; 8. да зна 
српски језика (језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом доставља установи. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за рад наставника и стручног сарадника 
(испит за лиценцу, односно стручни испит); ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеној обуци и испиту за рад дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном; 
изабрани кандидат ће бити у обавези да поло-
жи испит у законском року у складу са чланом 
122 став 9 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); доказ о најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (потврду о радном искуству); уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање 
(уверења о неосуђиваности из основног суда и 
привредног суда и уверење о некажњавању из 
казнене евиденције МУП-а); доказ о знању срп-
ског језика, односно језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност, дужно је да 
достави оверену фотокопију доказа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са доказима о испуњењу услова подносе се на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора школе” у затвореним ковертама или 
лично код секретара школе од 9 до 13 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаве је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе, на телефон 022/584-014.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

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

време, преко 60 дана, до повратка 
запосленог са функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 Закона о основама систе-
ма обраовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17...129/21 – даље: Закон), и то: 1) 
да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник бр: 11/12...8/20) професор, односно дипло-
мирани филолог за руски језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет / профил руски језик), мастер проф. 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет / профил руски језик); мастер 
професор слависта – руски језик и књижевност; 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена, на одређено 
време, преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања, а најкасније до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 Закона о основама систе-
ма обраовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17...129/21 – даље: Закон), и то: 1) 
да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник бр. 11/12...8/20) – професор физичког 
васпитања, професор физичке културе – дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања – дипломирани тренер 
назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања – дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
– дипломирани кинезитерапеут – мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије, 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
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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) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 
краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности 
(извод из казнене евиденције); доказ о позна-
вању српског језика (не достављају кандидати 
који су средње или даље образовање стекли на 
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са ученицима-ле-
карско уверење доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве са потребном доку-
ментацијом предати у секретаријат школе или 
послати поштом на адресу: ОШ „Бранко Радиче-
вић” Марадик, Жарка Зрењанина 1.

ОМШ „ТЕОДОР – ТОША 
АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

Наставник клавира
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 
и 18/2020); остали услови прописани чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати подносе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; биографију и следеће 
доказе о испуњености услова: 1. диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); 2. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 4. 
доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (уверење, прилог 
дипломи или оверену фотокопију индекса), да 
су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије или доказ да су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу (у складу 
са чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); 5. уверење о неосуђива-
ности, прибављено од надлежног органа МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 6. уверење општинског 
суда да против њега није покретнут кривични 
поступак (не старије од 6 месеци); 7. доказ о 
знању српског језика – подноси кандидат који 
основно, средње, више или високо образовање 
није стекао на српском језику, издат од одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о поседо-

вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата конкурсна комисија упућује канди-
дате који испуњавају услове конкурса на прет-
ходну проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Након добијања резултата провере, 
конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима у року од осам (8) дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене и доставља 
директору образложену листу кандидата који 
испуњавају услове конкурса. Директор доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од достављања образложене листе кандидата. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Пријаве са прило-
женом документацијом слати поштом, на адресу 
ОМШ „Теодор – Тоша Андрејевић”, ул. ЈНА бр. 
140, 22400 Рума, са назнаком „за конкурс” или 
донети лично у секретаријат Школе у времену 
од 09-14 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у часопису „Послови”. Кон-
такт телефон: 022/474-042.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Маркетинг и трговина

на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста, студент доктор-
ских студија одговарајуће области који је сваки 
од претходних нивоа студија завршио просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад, односно, под истим условима 
магистар наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 73/2018 27/2018 – 
др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Стату-
та Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. 
марта 2018. године са изменама и допунама од 
5.4.2018. године – исправка; 13.2.2019. године; 
29.9.2020. године, Статута Економског факулте-
та у Суботици бр. 01-1685 од 2. јуна 2022. годи-
не, Правилника о ближим мимималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и 
допуне од 8. септембра 2016. године, 22. сеп-
тембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године, 
30. јануара 2020. године – аутентично тумачење 
и 25. фебруара 2021. године – аутентично тума-
чење и 14. јула 2022. године), и Правилника 
о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новем-
бра 2018. године, са изменама и допунама од 8. 
септембра 2022. године.

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану лич-
ну карту), оверене фотокопије диплома, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе које издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све остале 
доказе који упућују на испуњеност услова пред-

виђених Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилницима Универзитета 
и Факултета. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Факул-
тет неће враћати запримљену конкурсну доку-
ментацију кандидатима.

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

Стручни сарадник – психолог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. На основу члана 6 тачка 2) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
ник сарадника у основној школи („Сл.гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/217, 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) послове стручног 
сарадника – психолога може да обавља: профе-
сор психологије, дипломирани психолог општи 
смер или смер школске психологије, дипломи-
рани школски психолог – педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, дипломирани пси-
холог, дипломирани психолог – мастер, мастер 
психолог. Лице које је стекло звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да поседује 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких пред-
мета, што се доказује потврдом издатом од стра-
не матичне високошколске установе.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. На основу члана 6 тачка 1) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
ник сарадника у основној школи („Сл.гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/217, 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) послове стручног 
сарадника – педагога може да обавља: профе-
сор педагогије, дипломирани педагог – општи 
смер или смер школске педагогије, дипломира-
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ни школски педагог – психолог, дипломирани 
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог 
– мастер.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. На основу члана 2 став 1) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
ник сарадника у основној школи („Сл.гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/217, 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) послове наставника 
разредне наставе може да обавља: професор 
разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошкол академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ – мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу.

ОСТАЛО: поред дефинисане стручне спреме 
кандидат треба да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа прописаних чл. 139 
ЗОСОВ, и то да: има одговарајуће образовање, 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Настав-
ник мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наведено образовање 
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 лицен-
цу. Сматра се да наставник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има горе наведено образовање (члан 
142 ЗОСОВ). Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: Пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http: //www.mpn.gov.rs/), оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 

или оверену фотокопију), уверење о неосуђива-
ности (оригинал или оверену фотокопију, при-
бавља се у надлежној полицијској управи према 
месту пребивалишта – МУП), оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о знању српског језика 
и језика на којем остварује образовно васпитни 
рад – доказ да је кандидат основно, средње, 
више или високо образовање стекао на српском 
језику или да је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о знању српског језика је у обавези да 
достави кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику, док кандидат који 
је одговарајуће образовање стекао на српском 
језику испуњеност овог услова доказује дипло-
мом о стеченом образовању (самим прилагањем 
дипломе доказао је испуњеност овог услова), 
лекарско уверење, којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду), доказ о 
испуњености услова из члана 142 Закона (обра-
зовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно положен стручни испит 
или испит за лиценцу наставника) – наведено 
образовање 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. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија, коју је именовао директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија ће обавити разговор са кандидатима, 
сачинити образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставити директору 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Кандидат који учествује 
у изборном поступку има право да, под надзо-
ром овлашћеног лица у школи, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са законом. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Иван 
Милутиновић”, 24000 Суботица, Београдски 
пут 50. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Андреа Драго-
дан, 024/67-11-80. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

Наставник соло певања
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник кларинета
са 70% радног времена, 

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање. Сходно члану 140 ЗОСОВ, наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука у ком случају кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мете, односно групу предмета. 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Обавез-
но образовање лица из члана 140 овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најамње 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Образовање из става 1 овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из става 1 овог чла-
на остварује високошколска установа у окви-
ру акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из става 1 овог члана закона. 
Врста образовања, односно потребно звање за 
радна места наставника наведена у овом кон-
курсу прописана је Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних срад-
ника и помоћних наставника у стручним и умет-
ничким школама у подручју рада култура, умет-
ност и јавно информисање („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016 и 
2/2017) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој шко-
ли(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020). Поред 
одговарајућег образовања, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има психофи-
зичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик.

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: кратку 
биографију, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених на обрасцу са холо-
грамом, извод из казнене евиденције МУП- а РС 
који није старији од 6 месеци као доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрљење, за 
кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело 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, 
доказ о одговарајућем образовању – диплому 
или уверење; доказ о знању српског језика (све-
дочанство или диплома о завршеној средњој, 
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вишој или високој школи из које је видљиво да 
је кандидат стекао образовање на српском јези-
ку, или уверење о положеном испиту из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); доказ да кандидат поседује 
знање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и из развојно-педагошких пред-
мета, потврда, уверење или диплома факултета 
/ одговарајуће високошколске установе, додатак 
дипломи из кога је видљиво да је кандидат поло-
жио одговарајуће испите или уверење о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу. 
Све наведене документе кандидат мора поднети 
у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључивања уговора о раду. Кан-
дидати треба да преузму формулар за пријаву 
на конкурс на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја www.
mpntr.gov.rs. Кандидати, попуњен и одштампан 
пријавни формулар заједно са осталом потреб-
ном документацијом достављају школи, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликаији „Послови”. Пријаве поднете по истеку 
овог рока су неблаговремене и као такве неће 
бити узимане у разматрање. Пријаве које не 
садрже сву потребну документацију у оригина-
лу или овереној фотокопији су непотпуне и као 
такве неће бити узимане у разматрање. Кадида-
ти који буду изабрани у ужи избор, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве се могу пре-
дати лично у секретаријату установе радним 
данима од 08.00 до 14.00 часова или послати 
поштом на адресу: Музичка школа Суботица, 
24000 Суботица, Штросмајерова 3. Телефон за 
информације је 024/525-672.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица 

Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Маркетинг и трговина
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент мас-
тер студија одговарајуће области који је сваки 
од претходних нивоа студија завршио просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник” РС” број 88/17, 73/2018 27/2018 
– др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Ста-
тута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 
8. марта 2018. године са изменама и допунама 
од 05.04.2018. године – исправка; 13.02.2019. 
године; 29.09.2020. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-1685 од 2. јуна 
2022. године, Правилника о ближим мимимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. 
године (измене и допуне од 8. септембра 2016. 
године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 
2016. године, 8. марта 2018. године, 9. октобра 
2018. године, 30. јануара 2020. године-аутен-
тично тумачење и 25. фебруара 2021. године – 
аутентично тумачење и 14. јула 2022. године), 
и Правилника о избору наставника и сарадника 
Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 
од 15. новембра 2018. године, са изменама и 
допунама од 8. септембра 2022. године. Пријаве 
кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у 
року од 10 дана од дана објављивања Конкурса.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, фотокопију 

личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, потврду о стату-
су студента на студијама другог степена списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе које издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све остале 
доказе који упућују на испуњеност услова пред-
виђених Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилницима Универзитета 
и Факултета. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Факул-
тет неће враћати запримљену конкурсну доку-
ментацију кандидатима.

ОИСШ „Др СВЕТОМИР БОЈАНИН”
24000 Суботица 

Ивана Горана Ковачића 14

Дефектолог наставник у 
посебним условима, наставник 
у индивидуалном третману – 

специјални педагог
на одређено време, ради замене 

директора у мандату

Дефектолог наставник са 
одељењским старешинством у 

посебним условима
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Дефектолог наставник у 
посебним условима, наставник 
у индивидуалном третману – 

олигофренолог
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Дефектолог васпитач у развојној 
групи

на мађарском наставном језику, на 
одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Дефектолог наставник у 
продуженом боравку у посебним 

условима
на мађарском наставном језику, на 

одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Дефектолог наставник са 
одељењским старешинством у 

посебним условима
на мађарском наставном језику, са 30% 
радног времена, на одређено време, до 

31.08.2023. године

Дефектолог наставник у 
посебним условима, наставник 
у индивидуалном третману – 

реедукатор
на мађарском наставном језику, са 30% 
радног времена, на одређено време, до 

31.08.2023. године

Дефектолог наставник у 
посебним условима, наставник 
у индивидуалном третману – 

соматопед
са 30% радног времена, на одређено 

време, до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: услови за сва радна места: услов у 
погледу образовања: у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
17/2018 и 6/2020). Поред услова прописаних 
чланом 139 до 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020 и 129/2021), кан-
дидати за горенаведено радно место треба да 
имају: одговарајуће високо образовање пре-
ма члану 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 
6/2020). Кандидат мора да испуњава и остале 
услове за пријем у радни однос прописане чл. 
139 Закона: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, као и за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, однос-
но мађарски језик уколико конкурише за радно 
место наставника који образовно-васпитни рад 
остварује на том језику. Кандидат који нема оба-
везно образовање прописано чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (пси-
холошке, педагошке, и методичке дисциплине), 
обавезан је да га стекне у року од једне године, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs – одељак „Ново на сајту”) на конкурс доста-
ви: оверену копију доказа о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а да лице није осуђивано, у складу 
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; оверену 
копију доказа да зна српски језик (за сва радна 
места) и мађарски језик уколико конкурише за 
радно место наставника који образовно-васпит-
ни рад остварује на том језику (доказ је оверена 
копија дипломе о завршеној основној, средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском/
мађарском језику или оверена копија уверења 
о положеном испиту из српског/мађарског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе. Уколико је кандидат стекао одгова-
рајуће образовање из члана 140 Закона на срп-
ском језику, сматра се да је достављањем овог 
доказа, доставио и доказ да зна српски језик); 
биографију са прегледом радних ангажовања 
(обавезно навести адресу за пријем поште и 
број телефона). Копије доказа које се подносе 
при конкурисању морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном се неће узети у 
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разматрање. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након психолошке процене, конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
који се налазе на листи кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата. Изабрани кандидат 
доставља лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима пре закључења уговора о раду (не у склопу 
конкурсне документације). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
на адресу: ОИСШ „Др Светомир Бојанин” Ивана 
Горана Ковачића 14, 24000 Суботица (са назна-
ком”Конкурс за пријем у радни однос”). Инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе Весна Узелац, радним данима у периоду 
од 8 до 12 часова, позивом на број 024/553-037.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник у звању асистента за 
област Психолошких наука, ужа 

научна област Психологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од предходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад или магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације и који показује смисао за наставни рад 
(Филозофски факултет, група за психологију – 
студент докторских студија или магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације). 
Остали услови су утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом Школе, Правилником о 
избору у звања наставника и сарадника, Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Школи и Правилником о ужим науч-
ним, уметничким и стручним областима Школе, у 
складу са којима ће бити извршен избор између 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: биографију са свим битним 
подацима, кретање у професионалном раду 
(установа, факултет, универзитет или фир-
ма, трајање запослења и звање – навести сва 
звања), списак радова, остале податке: о настав-
ном раду; научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу; о анга-
жовању у развоју наставе и других делатности 
високошколске установе; ваннаставним актив-
ностима; доприносу локалној и широј заједни-
ци; признањима и наградама. Докази у овереној 
фотокопији: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, све високошколске 
дипломе и додатак дипломи или нострификације 
диплома стечене у иностранству. Доказ надлеж-
ног органа поводом чињенице да кандидат није 
под истрагом и кривично осуђиван (уверење из 
суда и полицијске управе). Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс подносе се на адресу 
Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67. Сву 
конкурсну документацију, као доказ о испуње-
ности услова конкурса, доставити и у електрон-
ској форми на мејл Школе: visokaskola@vsovsu.rs. 
Упућују се кандидати да користе Образац пријаве 
на конкурс који се налази на сајту школе www.
vsovsu.rs Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир и бити разматране.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „НАТА ЈЕЛИЧИЋ”
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5

тел. 015/343-716
e-mail: osnatadir@ptt.rs

Наставник биологије
са 60% радног времена, на одређено 

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

неплаћеном одсуству, за рад у матичној 
школи у Шапцу и издвојеном одељењу у 

Дреновцу

Наставник географије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена директора школе у другом 

мандату, за рад у матичној школи у 
Шапцу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон); настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмете; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, муилтидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става (1), 
тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона, мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; психичку, 
физичку и и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђивано за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, 
да има држављанство Републике Србије и зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
доказ да лице није осуђивано 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 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вич- них дела против полне слободне, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (прибавља се од надлеж-
не службе МУП-а); оригинал или оверена копија 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика (односи 
се на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 

дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

тел. 015/376-542

Библиотекар
са 20% радног времена, на одређено 
време, ради замене запослене која у 
школској 2022/2023. години обавља 

послове помоћника директора а 
најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22).

Наставник физике
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22).

Наставник географије
са 85% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22).

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
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нолошког развоја. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о познавању српског језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на срп-
ском језику); уверење о држављанству (ориги-
нал) не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал); потврду да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а); краћу биографију. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима – не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, 
вршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. Пријаве на конкурс 
са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом се достављају на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 015/376-542.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

е-mail: osstojan@gmail.com

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до краја школске 2022/2023. 

године

Наставник српског језика и 
књижевности

са 30% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, а најдуже до краја 
школске 2022/2023. године

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС) потребна 
документација за конкурс је следећа: 1. оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању по чл. 140 Закона а сходно Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) за обављање 
послова радног места наставника биологије и 
српског језика и књижевности; за обављање 
послова радног места дипломирани економиста 
за финансијско-рачуноводствене послове сходно 
Правилнику о организацији рада и систематиза-
цији радних места у ОШ „Стојан Новаковић” у 
Шапцу високо образовање из области економ-
ских наука: на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године и на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (VI или VII степен 
стручне спреме; 2. уверење 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 кривич-
на 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 против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење из 
МУП-а да није старије од 6 месеци); 3. уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија – не старије од 6 месеци, 4. 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 
лице доставља доказ од одговарајуће високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад). Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима или лекарско 
уверење за рад у школи (дипломирани еконо-
миста за финансијско-рачуноводствене посло-
ве) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то да: а) имају одгова-
рајуће образовање; одговарајуће образовање 
у скпаду са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања јесте високо 
образовање на студијама другог степена као и 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.септембра 2015. године; 
б) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) имају 
држављанство Републике Србије. Уз пријавни 
формулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају и следећу 

потребну документацију: извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од б месеци); уверење о држављанству 
(оригинал не старији од 6 месеци или оверена 
фотокопија не старија од б месеци); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом основном обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, пријава која не садржи 
доказ о положеном испиту за лиценцу неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи 
испит за лиценцу; очитану личну карту (фотоко-
пију уколико није чипована); уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном судском пре-
судом за кривична дела наведена у члану 139 
тачка в) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал не старији од б месеци 
или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова из тачке а), в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Документација се доставља у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Доку-
ментација се може доставити и лично у секрета-
ријату школе од 8.00 до 13.00 часова. Телефон 
за информације: 015/556-390. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
ОШ ”Мића Станојловић” као руковалац подацима 
о личности, предузимаће све потребне техничке 
и организационе мере за заштиту личних пода-
така кандидата, ради спречавања случајног или 
незаконитог уништења, или случајног губитка, 
измена, неовлашћеног откривања, коришћења 
или приступа подацима као и од свих незакони-
тих облика обраде. Решење о избору кандидата 
по расписаном конкурсу ће бити оглашено на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја када постане 
коначно.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Наставник српског језика и 
књижевности

у матичној школи у Шапцу, на 
одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства а најкасније до 
31.08.2023. године

Наставник српског језика и 
књижевности

у издвојеној јединици Варна, на 
одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства а најкасније до 
31.08.2023. године

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, у издвојеним 

јединицама Слатина и Поцерски 
Метковић, на одређено време до 
повратка радника са функције а 
најкасније до 31.08.2023. године

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, у издвојеним 

јединицама Десић и Грушић, на 
одређено време до повратка радника 

са функције а најкасније до 31.08.2023. 
године

Наставник биологије
са 50% радног времена, у матичној 

школи, на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства а 
најкасније до 31.08.2023. године
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Стручни сарадник – библиотекар
са 35% радног времена, у матичној 
школи у Шапцу, на одређено време 
до повратка радника са функције а 

најкасније до 31.08.2023. године

Стручни сарадник – библиотекар
са 15% радног времена, на одређено 

време у матичној школи у Шапцу, 
до повратка радника са функције а 

најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама и система 
образовања и васпитања („Сл. гласник” РС бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 06/2020, 129/2021) и 
уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и 
степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом; 3. 
потврду да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од намање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
протув 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. уверење о држављанству Републике Србије – 
не старије од 6 месеци; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3 и 
5, саставни су део пријаве на конкурс, доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене пријаве и пријаве без дока-
за о испуњавању свих услова конкурса неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза 
К. Лазаревић”, 15000 Шабац, Масарикова 136, за 
или лично предати у Секретаријату школе у вре-
мену од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ”

15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/778-6145

Педагошки асистент
за ученике ромске националности 

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

31.08.2023. године

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана до повратка са места 

помоћнка директора школе а најдуже 
до краја школске 2022/2023. године, 

односно до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати за педагошког асистента за 
ученике ромске националности којима је потреб-
на додатна подршка у образовању треба да 
испуњавају следеће услове: 1. да имају средње 
образовање у четворогодишњем трајању, IV сте-
пен стручне спреме; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
из МУП-а); 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; 6. да знају ромски 
језик; 7. да имају савладан програм обуке за 
педагошког асистента према Правилнику о про-
граму обуке за педагошког асистента („Сл. глас-
ник РС” број 11/10), сходно члану 10. Правилни-
ка о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019) или 
сходно члану 8. и 9. Правилника о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. глас-
ник РС” бр. 87/2019). Кандидати за стручног 
сарадника-библиотекара треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 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, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021 и 1/2022); 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
из МУП-а); 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 
1 и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Кандидати уз одштампани и 
попуњени пријавни формулар (који се налази на 
званичној интернет страници Mинистарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС) треба да 
доставе следећа документа: за педагошког асис-
тента: доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 

три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 (уверење из МУП-а да није старије од 
6 месеци-оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству- не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику, у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе – оригинал или 
оверену фотокопију); потврду да знају ромски 
језик (оригинал или оверена фотокопија); серти-
фикат о завршеној обуци за педагошког асистен-
та у складу са Правилником о програму обуке за 
педагошког асистента („Сл. гласник РС” број 
11/10), сходно члану 10 Правилника о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. 
гласник РС” бр. 87/2019) или сертификат о завр-
шеној обуци у складу са чланом 8 и 9 Правилни-
ка о педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019) (оригинал 
или оверена фотокопија). За стручног сарадни-
ка-библиотекара: – оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем високом 
образовању у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 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, 
11/2016, 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.); уверење о држављанству- не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 (уверење из МУП- да није старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) – 
доказ да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик (достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку, у том случају кандидат доставља писани 
доказ да је положио српски језик по програму 
високошколске установе – оригинал или оверену 
фотокопију). Напомена: Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће дос-
тављање доказа о испуњености услова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Школа није у обавези да враћа кон-
курсну документацију. У складу са чланом 155. 
став 1 и 2 у вези са чланом 154. став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. На пријавном формулару кандидати треба да 
допишу адресу пребивалишта односно бора-
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вишта, контакт телефон и адресу електронске 
поште ако је кандидат поседује. Пријавни фор-
мулар са доказима доставити у року 8 дана од 
дана оглашавања у публикацији „Послови” на 
адресу: ОШ „Мика Митровић”, Војводе Степе број 
4, 15350 Богатић. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 015/7786-145.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”

31242 Кремна, Кремна бб.
тел. 031/3808-495

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са местом рада у матичној школи у 
Кремнима и ИО Мокра Гора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 став 1 и 2 и чла-
на 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (” Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18- – др. закон, 10/19, 6/20 И 129/2021) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (” Сл. гласник – Просветни гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021), као и посебне услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља кандидат који 
буде изабран пре потписивања уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара 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 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, треба да доставе следећа документа 
којима доказују да испуњавају услове конкурса; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са чл- 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (” 
Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 и – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (” Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 
2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену копију), доказ да кан-
дидат није правоснажном пресудом осуђиван 
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (изсаје МУП, односно надлежна ПУ); доказ 
о познавању српског језика подносе кандида-

ти који нису стекли диплому на српском језику. 
Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 
(шест) месеци. Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса и који су изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности 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 документацијом доставити лично или 
поштом на адресу школе: Основна школа ” Бого-
сав Јанковић” Кремна, Кремна бб, 31242 Крем-
на, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити на број теле-
фона: 031/3808-495.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184

Наставник географије и туристичке 
географије

са 67,42% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене преко 
60 дана, до повратка запослене са 

функције директора

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 
14/2022), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова 
у Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини: а 
то су: 1. одговарајуће образовање; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају следећу документацију: 
1. биографију, 2. доказ о одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми), 3. уверење о нео-
суђиваности- уверење из МУП-а (оригинал, не 
старије од 6 месеци), 4. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену копију), 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију), 6. доказ (уверење) одговарајуће висо-
кошколске установе да је положио испит из 
српског језика, којим потврђује да зна језик на 
коме се остварује васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страноом језику (напомена: овај доказ не под-

носи кандидати који су одговрајуће образовање 
стекли на српском језику. Докази који се при-
лажу морају бити у оригинал или оверени препи-
си/фортокопије.Кандидати који буду испуњавал-
ли услов за пријем у радни однос биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран, пре закључћења уговора о раду дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој спосопбности за рад са децом и ученици-
ма. Решење о избору кандидата доноси директор 
школе у року од 8 дана од од дана достављања 
образложене листе из става 7 члана 154. Закона. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или слати на горе наведену адресу 
путем препоручене пошиљке са назнаком „За 
конкурс на редно место наставника географије и 
туристичке географије ”. Благовременом прија-
вом на конкурс се сматра пријава која је предата 
непосредно послодавцу пре истека рока утврђе-
ног у конкурсу или је пре истека тог рока преда-
та пошти у облику препоручене пошиљке.Додат-
не информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе и путем телефона: 031/3831-
184.

ВАЉЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИША ПАНТИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

Наставник здравствене неге, 
подручје рада Здравство  

и социјална заштита
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлуке УС, 113/2017 и 95/2018-аутент. 
тумачење), кандидат треба да испуњава и 
посебне услове пописане чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
здраство и социјална заштита („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, број 4/2022), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање – у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада здраство и социјална заштита („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, број 4 од 5. маја 
2022.); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Усло-
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ви из тачке 1), 3), 4) и 5) се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада и саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачка 2) прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен и 
својеручно потписан пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку рад-
ну биографију; оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми, односно уверења о дипло-
мирању уколико диплома није издата; оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); ове-
рена копија или оригинал извода из матичне 
књиге рођених; доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. /2017, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) – потврда о некажњавању надлеж-
не полицијске управе (не старија од 6 месеци); 
доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлу-
чивања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Конкурс ће бити спроведен у свему 
према члану 154 став 3 до 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Неуредне, 
неблаговремене или непотпуне пријаве као и 
пријаве чије фотокопије докумената нису овере-
не од стране надлежног органа неће бити узете 
у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну 
документацију и краћу биографију кандидати 
могу доставити лично или поштом на горе наве-
дену са назнаком „За конкурс” уз обавезно дос-
тављање адресе, телефона и мејл адрсе за кон-
такт. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 014/221-265.

ОШ „СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица

тел. 014/481-108

Домар / мајстор одржавања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има средње образовање; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 

извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци – издаје МУП); уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак; доказ да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, потврда повереника за заштиту равноп-
равности. Лекарско уверење прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
установу, у затвореној коверти на горе наведену 
адресу. Контакт особа и телефон: Деан Весели-
новић, секретар школе тел: 014/481-108, од 8 до 
13 часова.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/226-085

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
према прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005.; 2) да испуња-
ва услове прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник – Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017 и 3/2017); 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да 
има држављанство Републике Србије; 6) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да доста-
ве: пријаву на конкурс са основним биографс-
ким подацима – за заснивање радног односа 
– својеручно потписана); одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту 
”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверену фотокопију дипломе или уверења 
о дипломирању; 4) оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; извод из казнене евиденције као доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа, 
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или ове-

рена фотокопија). Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног орга-
на, у супротном неће се узети у разматрање, као 
ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити лично или поштом, на горе 
наведену адресу школе, са назнаком „Пријава на 
конкурс”.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЉМЕНДИ”

17523 Прешево, 15. новембар 102
тел. 017/860-105

Психолог школе

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: у смислу члана 139 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), у радни 
однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако има: 
1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању 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 кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Одговарајуће 
образовање за радно место психолог школе 
и наставника технике и технологије има лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.) предвиђено чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Ближи услови у погледу степена и врсте 
образовања за психолог школе предвиђени су 
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, 
18/2021 и 1/2022).

ОСТАЛО: уз потписану пријаву са биографијом, 
кандидат треба да достави, у оргиналу или ове-
реној фотокопији, следећа документа: диплому 
о стеченом образовању и додатак дипломи (за 
завршене мастер студије), односно уверење о 
дипломирању уколико диплома још није издата, 
док кандидати за радно место; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ да зна српски 
језик (доказ је приложена диплома о стеченом 
образовању, а уколико је диплома стечена на 
другом језику доказ је потврда или сведочан-
ство средње школе); уверење полицијске упра-
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ве да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци), доказ о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту подносе само 
кандидати за радно место психолог школе (кан-
дидат који не поседује лиценцу дужан је да је 
стекне у року од две године од пријема у радни 
однос). Изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду доставља лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Кандидати попуња-
ваjу пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/ који се одштампан доставља школи заједно 
са потребном документацијом. Кандидати који 
за које се утврди да испуњавају услове конкур-
са дужни су да приступе провери психофизич-
ких способности коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да у прија-
ви наведу контакт телефон, како би били оба-
вештени о поступку провере психофизичких 
способности. Пријаве кандидата који не присту-
пе провери психифизичких способности неће се 
разматрати. Документа се предају путем поште 
или непосредно у секретаријату школе. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос и подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН – УЧА”

17561 Радовница, Радовница
тел. 064/4151-210

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до њеног повратка са 

боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених Законом о раду, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Зако-
на 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 
одговарајуће високо образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021), 
као и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС – Просветни глас-
ник” 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 психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзирно 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уве-
рења – ако диплома није издата); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс треба 
да садржи и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта или боравишта, кон-
такт телефон), радно место на које кандидат 
конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

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 четво-
рогодишњем трајању; знање ромског језика; 
савладан програм обуке у складу са чл. 8 Пра-
вилника о педагошком асистенту и андрогош-
ком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019); 
држављанство РС; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривични дело, у складу са чл. 139 и чл. 141 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021). Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити: 1. пријавни формулар (кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министартсва просве-
те, науке и технолошког развоја РС и заједно 
са осталом документацијм достављају школи); 
2. биографију; 3. оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење, којим се доказује 
одговарајуће образовање; 4. потврду о позна-
вању ромског језика; 5. оригинал уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 6. извод 
из матичне књиге рођених (оргинал или ове-
рена копија); 7. доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање иии давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 

и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминатомо понашање (извод из казнене 
евиденције МУП-а Србије, оргинал или оверена 
копија не старија од 6. месеци). Изабрани канди-
дат је у обавези да лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад, 
достави пре закључења уговора о раду. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем, односно засни-
вање радног односа, слати у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” на адресу: Основна школа „Јован 
Јовановић Змај”, 17500 Врање, Јужноморавска 
9, са назнаком „За конкурс” или лично доста-
вити управи школе. Пријаве које не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степена и 
врсте образовања, односно одговарајућег обра-
зовања, прописаног занимања (стручног нази-
ва), пријаве које буду непотпуне (не садрже све 
захтеване доказе о испуњености услова конкур-
са) и неблаговремене, неће се узимати у разма-
трање приликом одлучивања у поступку пријема 
у радни однос. Информације поводом конкурса 
могу се добити на телефон: 017/422-245, Милена 
Маринковић, директор школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I ОСЛОБОДИЛАЦ”

17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Професор српског језика и 
књижевности

са 94% радног времена, на одређено 
време, до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Закона о 
раду треба да испуњава и посебне услове пред-
видене одредбама чл. 139, 140 и 144 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти-
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник – Просвет-
нигласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17). Уз пријаву на оглас кандидат треба 
да приложи: пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверен препис дипломе о одговарајућем 
образовању; оригинал / оверену копију уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оригинал / оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал / оверену 
копију уверења о неосуђиваности, радну биогра-
фију и телефон за контакт; доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или копији која је прописно ове-
рена код јавног бележника. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, наукеи тех-
нолошког развоиа Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, доставља школи у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” НСЗ. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и уденицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Уколико 
је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави 
назначити када и где је извршена. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама школе 
о чему ће кандидати бити накнадно обавеште-
ни. Лице задужено за давање обавештења о 
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јавном конкурсу је секретар школе на телефон: 
017/448-502. Пријаве слати на горе наведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962

Наставник у звању доцент за 
ужу научну област Техничке и 

информационе науке
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VIII степен 
стручне спреме – високо образовање на сту-
дијама трећег степена). Поред општих услова 
утврђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и посебне услове прописане Законом о 
високом образовању, Ближим критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Нишу 
и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова на Педагошком факул-
тету у Врању (сви акти су доступни на интернет 
страници Факултета). Кандидат уз пријаву на 
конкурс обавезно прилаже: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак, уверење 
МУП-а о подацима из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван, лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности, фотокопију личне карте 
или очитану личну карту ако је са чипом, овере-
не фотокопије диплома о завршеним студијама 
са свих нивоа студија, списак научних и струч-
них радова и саме радове и попуњен Образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставни-
ка (доступан на интернет страници Факултета и 
Универзитета). Пријаве се подносе Педагошком 
факултету у Врању, 17501 Врање, Партизан-
ска 14, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. За све додатне инфор-
мације у вези са конкурсом обратити се на број 
телефона 017/411-434.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), 
односно да: 1) има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), које је стекао на: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно друге стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинрне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; на 

основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичко струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или вишим оразовањем. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 4/2022 и 14/2022) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник Републике Србије – Просветни гласник” 
бр. 4/2022, 14/2022): дипломирани педагог; про-
фесор педагогије; дипломирани школски психо-
лог – педагог; дипломирани педагог – мастер; 
мастер педагог. Лица из тачке 1) ово члана које 
је стекло академски назив мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
педагогије; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњаваја фор-
мулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (уписати број телефо-
на / имејл адресу).

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар кандидат дос-
тавља следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе (односно уверења уколико 
диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања; уверење о неос-
уђиваности надлежне полицијске управе (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старије од 3 
месеца, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија), уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; биографију. Уверења која 
се достављају не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност улова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду 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 о чему 
ће кандидати бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели или на наведене мејл 
адресе. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима из претходног 
става, и о томе сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља директору у року од осам дана од дана 

обављеног разговора са кандидатима.О терми-
нима за разговор кандидати ће бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или на 
наведене мејл адресе. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложене 
листе обављеног разговора. Лекарско уверење – 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Информације о кон-
курсу могу се добити на следећи број телефона 
030 /463-391. Пријаве се достављају на адресу: 
Средња школа „Никола Тесла”, 19370 Бољевац, 
Кнеза Милоша 13, са назнаком „За конкурс – за 
радно место педагога школе на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац, Сумраковац бб.

Наставник предметне наставе – 
наставник технике и технологије

са 40% радног времена,  
на одређено време а најкасније  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), треба да испуњавају и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 
4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) као и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандидати 
треба да испуњава следеће услове: 1. да имају 
одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21): Наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; кандидат 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
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ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик – језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању и оверену фотокопију додатка дипломи; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења из надлежног суда да није 
покренут кривични поступак и истрага (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); кратку 
радну биографију (ЦВ) са обавезним навођењем 
адресе становања и броја телефона; попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стар-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; очитану личну карту.

Наставник предметне наставе 
– наставник информатике и 

рачунарства
са 20% радног времена,  

на одређено време а најкасније  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), треба да испуњавају и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 
4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) као и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022 и 5/2022).Кандидати 
треба да испуњава следеће услове: 1. да имају 
одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21): наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; кандидат 
мора да има завршене студије првог степена 

из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик – језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању и оверену фотокопију додатка дипломи; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења из надлежног суда да није 
покренут кривични поступак и истрага (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); кратку 
радну биографију (ЦВ) са обавезним навођењем 
адресе становања и броја телефона; попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стар-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; очитану личну карту.

Наставник српског језика и 
књижевности

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), треба да испуњавају и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 
4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) као и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандидати 
треба да испуњава следеће услове: 1. да имају 
одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21): наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 

образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик – језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању и оверену фотокопију додат-
ка дипломи; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења из надлежног суда да није 
покренут кривични поступак и истрага (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); кратку 
радну биографију (ЦВ) са обавезним навођењем 
адресе становања и броја телефона; попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет старни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; очитану личну карту.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема разултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају  
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услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе.Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења угово-
ра о раду достави уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење не старије од 6 
месеци. Пријаве слати поштом (на адресу Основ-
на школа „Ђура Јакшић”, 19376 Сумраковац), 
или доставити непосредно секретаријату школе 
(радним данима од 8 до 14 часова), у затворе-
ној коверти, са назнаком „За конкурс на радно 
место ____ (навести назив радног места за које 
се конкурише)”. За све додатне информације 
обратити се Секретару школе на бројеве теле-
фона 030/2150-022 и 060/4602-905, као и путем 
мејл адресе ossumrakovac@gmail.com

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840

Стручни сарадник – дефектолог
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 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 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 односно: а) да има 
одговарајуће образовање које је стекло у складу 
са чланом 140 Закона: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.септембра 2005. године. Потребна 
стручна спрема је: професор, односно дипло-
мирани дефектолог за рад са децом ометеном у 
развоју, дипломирани дефектолог – олигофрено-
лог, мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјалне едукације и рехабилитације особа са 
тешкоћама у менталном развоју, мастер дефе-
ктолог који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног еду-
катора; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног рехабилитатора за вишес-
труку ометеност, 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 затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них 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; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници кон-
курса треба да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела прописана чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Моле се учес-
ници конкурса да уз пријавни формулар под-
несу и кратку биографију. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти на адресу шко-
ле: Основна школа „Петар Петровић Његош” 
Стражиловска бб, 23101 Зрењанин, лично или 
поштом са назнаком „За конкурс – радно место 
стручни сарадник-дефектолог”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве биће одбачене. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају конкурсом 
тражене услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. У року 
од 8 дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Комисија обавља и разговор са 
кандидатима. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Комисија образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 
доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима, а дирек-
тор школе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Решење о избору кандидата 
се, када постане коначно, оглашава на званич-
ној интернет страници Министарства надлеж-
ног за послове просвете. Све информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона:  
023/563-840.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Наставник технике и технологије
у другом образовном циклусу,  

са 40% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених Законом, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове утврђене у чла-
ну 139, 140 и 142 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), члану 3. став 
1 тачка 13. Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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, 2/2022, 5/2022, 6/2022 
и 10/2022), као и да испуњава истоветно утврђе-
не услове у општим актима школе и то: да има 
одговарајуће високо образовање, те да има 
следећи стручни назив за занимање за радно 
место: професор техничког образовања, профе-
сор технике, професор технике и информатике, 
професор информатике и техничког образо-
вања, професор техничког образовања и машин-
ства, професор технике и машинства, професор 
машинства, професор електротехнике, професор 
техничког образовања и техничког цртања, про-
фесор техничког образовања и физике, профе-
сор физике и основа технике, професор технич-
ког образовања и хемије, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, професор физике и основа 
технике за основну школу, професор техничког 
образовања и васпитања, професор техничког 
васпитања и образовања, професор политехнич-
ког образовања и васпитања, професор поли-
техничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике 
и графичких комуникација, професор производ-
но-техничког образовања, дипломирани педагог 
за техничко образовање, дипломирани педагог 
за физику и основе технике, професор основа 
технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор 
техничког образовања и медијатекар, дипломи-
рани физичар – професор физике и основа тех-
нике за основну школу – мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу – мастер, дипломирани професор технике 
и информатике – мастер, дипломирани профе-
сор технике – мастер, мастер професор технике 
и информатике, – мастер професор информатике 
и технике, професор основа технике и инфор-
матике, мастер професор технике и информа-
тике за електронско учење, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и информа-
тичког образовања). Наставу из предмета тех-
ника и технологија могу да изводе и лица која 
су завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из 
тог предмета у трајању од осам семестара. Да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија и након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја, и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за коју није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин РС; да зна језик 
на којем се изводи образовноваспитни рад; да 
је пунолетан; да има извршену проверу посеб-
них способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Ови 
услови доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: У пријави на конкурс кандидат је 
дужан да приложи: 1. одштампани примерак 
пријавног формулара који се попуњава на зва-
ничној интернет страници Министарства, 2. 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
3. додатак дипломи или потврду високошкол-
ске установе о остварености најмање 30 бодова  
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из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са ЕСПБ; 4. уверење о држављанству; 5. 
извештај о извршеном лекарском прегледу дос-
тавља се пре закључења уговора о раду од стра-
не изабраног кандидата; 6.  извештај из казнене 
евиденције МУП-а; 7. извод из матичне књиге 
рођених; 8. кандидати са вишом стручном спре-
мом достављају потврду о заснованом радном 
односу на неодређено време и о трајању истог 
у другој установи. Докази о испуњености усло-
ва достављају се искључиво у папирној форми 
(пријаве поднете електронски неће се узимати 
у обзир. Фотокопије приложених докумената 
морају бити оверене, а документа под тачкама 
4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за подно-
шење пријава са доказима о испуњавању услова 
конкурса је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве на конкурс слати на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4

1. Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, лице треба да испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и то: 1. да има одго-
варајуће образовање – лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар треба да доставе: а) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; б) уверење издато од МУП-а да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; в) доказ 
о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад, кандидати тре-
ба да приложе уколико одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику (оверену фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању на српском језику, а уколико образовање 
није стечено на српском језику потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму те високошколске установе); г) уве-
рење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена копија); д) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија). 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду.

2. Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, лице треба да испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и то: 1. да има одго-
варајуће образовање – лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
мађарски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати уз одштампан попуњени пријавни 
формулар треба да доставе: а) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; б) уверење издато од МУП-а да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; в) 
доказ о знању српског језика кандидати треба 
да приложе уколико одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику (оверену фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању на српском језику, а уколико образовање 

није стечено на српском језику потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму те високошколске установе), као и 
одговарајући доказ о знању мађарског језика на 
ком се обавља васпитно-образовни рад; г) уве-
рење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена копија); д) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија). 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду.

3. Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и то: 1. да 
има одговарајуће образовање, основно обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати уз одштампан попуњени пријавни 
формулар треба да доставе: а) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; б) уверење издато од МУП-а да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; в) доказ 
о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад, кандидати тре-
ба да приложе уколико одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику (оверену фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању на српском језику, а уколико образовање 
није стечено на српском језику потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму те високошколске установе); г) уве-
рење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена копија); д) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија). 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом иза-
брани кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Пријава на конкурс са комплетном 
документацијом доставља се лично или поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс за радно место 1, 2 или 3 (навести редни 
број радног места на које се конкурише)”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
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конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон број 023/3822-225.

ОШ „УРОШ ПРЕДИЋ”
23263 Орловат, Пионирска 1

Директор
на мандатни педиод 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 образовање: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) да има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника, васпитача и стручног 
сарадника, 7) да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
8) да има положен испит за директора установе 
(кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две годи-
не од ступања на дужност). Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ни један кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 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 директо-
ра и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: потребна документација: пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov. rs); диплома о стеченом високом образо-
вању; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (овај доказ се прибавља пре закљу-
чења уговора о раду); уверење МУП-а да кан-
дидат није осуђиван 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 оства-
рује васпитно образовни рад (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику, дос-
тавља уверење високошколске установе; доказ 
о положеном стручном испиту (лиценцу) за рад 

наставника, васпитача, стручног сарадника; 
доказ о положеном испиту за директора (лицен-
цу), кандидат који нема лиценцу за директора 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора школе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност; доказ о рад-
ном стажу у установи од најмање осам година 
на пословима образовања и васпитања; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника, ако 
га има) и ако се пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора, доставља 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (уколико је 
вршено спољашње вредновање); преглед радне 
биографије и предлог програма рада директора. 
Наведена документација доставља се у оригина-
лу или овереној фотокопији (овера не старија од 
шест месеци од објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“). Документација коју кандидат 
достави не враћа се, већ се чува у архиви шко-
ле. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора школе”, поштом или лич-
но (сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова), 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
(почетак рока се рачуна од првог наредног дана 
по објављивању), на адресу: ОШ „Урош Предић”, 
23263 Орловат, Пионирска 1. Пријаве поднете 
по истеку рока су неблаговремене 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 
Министар просвете, науке и технолошког развоја 
у року од 30 дана од дана пријема документације 
коју доставља Школски одбор, и доноси решење 
о његовом именовању, о чему школа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс. Директора 
установе чије седиште се налази на територији 
АП Војводине именује министар, уз претходно 
прибављену сагласност надлежног органа ауто-
номне покрајине. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 08.00 до 13.00 часова.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

са 66,67% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-

зовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/2022): (1) професор 
математике; (2) дипломирани математичар; (3) 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; (4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар – информатичар; (6) дипломирани 
математичар – професор математике; (7) дипло-
мирани математичар за математику економије; 
(8) професор математике – теоријско усмерење; 
(9) професор математике – теоријски смер; (10) 
професор математике и рачунарства; (11) про-
фесор информатике – математике; (12) професор 
хемије – математике; (13) професор географије 
– математике; (14) професор физике – математи-
ке; (15) професор биологије – математике; (16) 
дипломирани математичар – астроном; (17) 
дипломирани математичар – теоријска матема-
тика; (18) дипломирани математичар – примење-
на математика; (19) дипломирани математичар 
– математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани информа-
тичар; (22) дипломирани професор математике 
– мастер; (23) дипломирани математичар – мас-
тер; (24) мастер математичар; (25) мастер про-
фесор математике; (26) мастер математичар – 
професор математике; (27) мастер инжењер 
примењене математике. Лице које је стекло ака-
демско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије); 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репуб-
лици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образо-
вања и васпитања којим се утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образо-
вања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у иностран-
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ству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образо-
вања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања); потврду о положеним испитима из пред-
мета Геометрија или Основи Геометрије – ориги-
нал или оверена копија; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) – српски језик; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве биће одбачене. Прија-
ве се шаљу поштом или предају лично на адре-
су: Медицинска школа 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или телефоном на број 
023/533-270. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају конкурсом тражене усло-
ве за пријем у радни однос 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 применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања лис-
те обавља разговор са кандидатима. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном терми-
ну сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити. Коми-
сија образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове доставља директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима, а директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Решење 
о избору кандидата се, када постане коначно, 
оглашава на званичној интернет страници 
Министарства надлежног за послове просвете.

Наставник предметне наставе – 
наставник интерне медицине

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања 

и васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјал-
на заштита („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/22): 1. доктор медицине, 
специјалиста интерне медицине; специјалиста 
доктор медицине, специјалиста интерне меди-
цине, 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме – Кандидат који је стекао одго-
варајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репу-
блици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања).- Када 
је образовање стечено у систему војног школ-
ства, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у иностран-
ству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-

питања); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и вас-
питања односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) – српски језик; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста кон-
курса у огласним новинама Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве 
се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосад-
ска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара шко-
ле, лично или телефоном на број 023/533-270 
и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају конкурсом тражене усло-
ве за пријем у радни однос 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 применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе обавља разговор са кандидатима. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. Комисија образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове доставља директору 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те. Решење о избору кандидата се, када постане 
коначно, оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете.

Наставник предметне наставе – 
наставник хирургије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
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и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјал-
на заштита („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/22): доктор медицине, специја-
листа опште хирургије или једне од хируршких 
грана; специјалиста доктор медицине, специја-
листа опште хирургије или једне од хируршких 
грана; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара 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 коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs); оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у иностранству, кандидат доставља и ове-
рену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад 

или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) – српски језик; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично 
на адресу: Медицинска школа 23000 Зрења-
нин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 
023/533-270 и 023/533-273. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос 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 при-
меном стандардизованих поступака. Уколико 
кандидат не дође на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и у року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе обавља разговор са кандидатима. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. Комисија образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове доставља директору 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те. Решење о избору кандидата се, када постане 
коначно, оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете.

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да: 1. има одгова-
рајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз 

претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 4/2022): (1) професор 
математике; (2) дипломирани математичар; (3) 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; (4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; (5) дипломира-
ни математичар – информатичар; (6) дипломи-
рани математичар – професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику еко-
номије; (8) професор математике – теоријско 
усмерење; (9) професор математике – теоријски 
смер; (10) професор математике и рачунарства; 
(11) професор информатике – математике; (12) 
професор хемије – математике; (13) професор 
географије – математике; (14) професор физике 
– математике; (15) професор биологије – мате-
матике; (16) дипломирани математичар – астро-
ном; (17) дипломирани математичар – теоријска 
математика; (18) дипломирани математичар – 
примењена математика; (19) дипломирани 
математичар – математика финансија; (20) 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); (21) дипло-
мирани информатичар; (22) дипломирани про-
фесор математике – мастер; (23) дипломирани 
математичар – мастер; (24) мастер математи-
чар; (25) мастер професор математике; (26) 
мастер математичар – професор математике; 
(27) мастер инжењер примењене математике. 
Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положе-
ним испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије). 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Учесници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању првог степе-
на. Када је образовање стечено у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања). – Када 
је образовање стечено у систему војног школ-
ства, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); потврду о положеним испи-
тима из предмета Геометрија или Основи Гео-
метрије – оригинал или оверена копија; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) – српски језик; 6.Ори-
гинал или оверена фотокопија уверења (извода 
из казнене евиденције)  Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва са потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”.Неблаговремене и непотпуне пријаве 
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број 023/533270. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе обавља разго-
вор са кандидатима. Уколико кандидат не дође 
на разговор у заказаном термину сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Комисија образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 
доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима, а 
директор школе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава 
на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете.

Наставник предметне наставе – 
наставник медицинске етике

са 10% радног времена,  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло, а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; в) 
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/2022): професор 
филозофије; дипломирани филозоф; професор 
филозофије и социологије; мастер филозоф. 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије; 5.з на српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Учесници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и степе-
ну стручне спреме. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 

се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања). – Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услове из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) – 
српски језик; оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или теле-
фоном на број 023/533270. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико кандидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе обавља 
разговор са кандидатима. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Комисија образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове доставља директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, 
а директор школе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава 
на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Поновљен конкурс за избор

Директора
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: -да 
има одговарајуће високо образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка – у ком случају је неопходна завршеност сту-
дија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника (положен испит за 
лиценцу, односно стручни испит); да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави следећу документа-
цију: -попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (https: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc) – оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (за лица која су стекла академско 
звање мастер доставља се и оверена фотоко-
пија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); оригинал или оверену фото-
копију доказа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о положеном испиту за 
лиценцу за директора (уколико кандидат посе-
дује); потврду да има најмање осам година рада 
у установи образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са за 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– уверење о некажњавању из МУП-а (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); верење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); -извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (доказ о знању 
језика је диплома, односно документ о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на одговарајућем језику или документ 
о положеном испиту из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – ориги-
нал или оверену фотокопију); оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника); оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања); -доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду; -радну биографију.С обзиром да 
је ово поновљени конкурс због тога што се по 
претходно расписаном конкурсу није пријавио 
ни један кандидат, за директора школе може да 
буде изабран и наставник који, уз испуњеност 
осталих услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања -високо одговарајуће 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Канди-
дати са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 2 и кандидати са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 3 наведеног закона 
на овом конкурсу су равноправни. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Фотокопије докумената морају бити 
уредно оверене и иста се по окончању конкур-
са не враћају кандидатима.Пријаве на конкурс 
се достављају на адресу школе: Основна школа 
„Милоје Чиплић”, Маршала Тита 6, 23272 Нови 
Бечеј, са назнаком „Конкурс за директора шко-
ле”Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе на телефон: 023/771-109 
од 8 до 13.

ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин 

Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе – 
предмета предузетништво

у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

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

20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018- 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), односно 
да: 1) има одговарајуће образовање; у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада елеткро-
техника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022), (1) дипломирани инжењер елек-
тротехнике; (2) дипломирани инжењер машин-
ства; (3) дипломирани економиста/ дипломи-
рани економиста; (4) дипломирани инжењер 
организације рада; (5) професор електротехни-
ке; (6) дипломирани инжењер за индустријски  
менаџмент; (6а) дипломирани инжењер органи-
зационих наука - одсек за менаџмент; (7) мастер  
инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства; (8) мас-
тер инжењер машинства, претхнодно завршене 
основне академске студије у области машинског 
инжењерства; (9) мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области економије; (10) дипломирани инжењер 
мехатронике – мастер; (11) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије 
првог степена у области менаџмента; (12) мас-
тер инжењер мехатронике, претходно завршене 
основне академске студије у области мехатро-
нике; (13) дипломирани инжењер менаџмента 
за индустријски менаџмент; (14) мастер про-
фесор предметне наставе, претходно заврше-
не основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства на свим студијским 
програмима или претходно завршене основне 
академске студије у области индустријског 
менаџмента или претходно завршене основне 
академске студије у области мехатронике; (15) 
мастер професор стручних предмета, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства на свим 
студијским програмима или претходно заврше-
не основне академске студије у области индус-
тријског менаџмента или претходно завршене 
основне академске студије у области мехатро-
нике; (16) дипломирани машински инжењер; 
За предмете из тачке 9) вежбе и наставу у 
блоку, може да изводи и: (17) струковни мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне струковне сту-
дије у области електротехнике и рачунарства; 
(18) струковни мастер инжењер машинства, 
претходно завршене основне струковне сту-
дије у области машинског инжењерства; (19) 
струковни мастер инжењер мехатронике, прет-
ходно завршене основне струковне студије у 
области мехатронике или претходно завршене 
основне струковне студије у области електро-
технике и рачунарства или претходно завршене 
основне струковне студије у области машинског 
инжењерства. Кандидат треба и да: 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
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у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад-мађарски језик.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања).- Када је образовање сте-
чено у иностранству, кандидат доставља и ове-
рену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Доказ о испуњавању услова 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло основно, средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) 
-мађарски језик. Оригинал уверење о неосуђи-
ваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, које према подацима из казнене еви-
денције издаје полицијска управа. Уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкур-
са. Оригинал уверење о држављанству Републи-
ке Србије које није старије од 6 месеци. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.Напо-
мена: Све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника-нотара.Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фото-
копијама потребних докумената је 10 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
за конкурс са документацијом доставити лично 
или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” 
Зрењанин, Др Славка Жупанског број 1., 23000 
Зрењанин, са назнаком „за конкурс”.

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

ТЕЛЕМОНТ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Обалских радника 5

тел. 067/7281-2936
e-mail: miroslav.djuricic@telemont.rs

Телемонт је фирма која се бави извођењем 
радовима у телекомуникационим системима. 
Захваљујући вишегодишњем искуству руковод-
ственог кадра, достигла је оснивање фирме, 
која успешно послује скоро две године у овој 
области. Потребан нам је

Монтер
телекомуникационе опреме

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме; оба-
везно радно искуство на истим или сличним 
пословима; возачка дозвола Б категорије - акти-
ван возач. ЦВ није обавезан. Рок за пријављи-
вање 18.11.2022.

МАГЕНА ДОО ПАДИНСКА СКЕЛА
11213 Падинска Скела, Ристе Одавића 33

e-mail: office@magena.biz

Електроинжењер
Опис посла: планира и организује радове и упо-
требу ресурса на градилишту; прати динамику 
извођења радова; одговара за квалитет изве-
дених радова; води градилишну документа-
цију; спроводи мере заштите на раду; припре-
ма и обрађује обрачунске ситуације; прикупља 
атестну документацију; реализује оперативне 
процесе.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - електро 
струка; минимум 3 године радног искуства; 
пројектантска и извођачка лиценца слабе или 
јаке струје (бр. лиценце 353,453 или 350,450); 
познавање рада на рачунару (MS Office, 
AutoCAD); возачка дозвола Б категорије (активни 
возач). Рок за пријављивање 18.11.2022.

PAN HARVEST
ДОО ГАКОВО

25282 Гаково, Вука С. Караџића 16
e-mail: office@panharvest.rs

Нижи сарадник
на правним, кадровским и општим 

пословима, за рад у Новом Саду

Опис посла: обавља административно технич-
ке послове везане за издавање огласа Друшт-
ва; сарађује са надлежним службама тржишта 
рада, здравственог осигурања и пензијско-инва-
лидског осигурања; прикупља документацију за 
персоналне досијее запослених, као и потребне 
персоналне евиденције за запослене и чланове 
њихових породица; сарађује са другим сектори-
ма у вези са пословима везаним за радне одно-
се и персоналним евиденцијама по одобрењу 

директора сектора; прикупља документацију за 
интерну архиву сектора и комплетну архиву пре-
дузећа; тражи и ажурно прати субвенције и јавне 
огласе расписане од стране државе и извештава 
извршног директора о могућности конкурисање 
Друштва на исте; прикупља потребну документа-
цију, испуњава потребне захтеве и прилоге које 
су потребне за конкурисање на јавне огласе и 
конкурсе за потребе Друштва; израђује нацрте 
Уговора које се односе на пословање Друштва 
и доставља их директору правних, кадровских и 
општих послова; прикупља потребну документа-
цију за регистрацију Друштва у различите Регис-
тре државних органа; прикупља документацију 
за поступке уписа, брисања и уцртавања пред 
надлежним катастарским службама; прикупља 
документацију за поступак промена пред Аген-
цијом за привредне регистре; саставља под-
неске, ургенције и захтеве и шаље их државним 
органима и комуницира са њима.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани правник; без радног искуства; просечна 
оцена од најмање 8,0 на завршеним студијама; 
активно коришћење Microsoft office, Excel (рад 
у табелама), Word (куцање) и Оutlook; возачка 
дозвола „Б” категорије, активан возач, самоини-
цијативност; одлучност; самосталност у раду; 
поштовање свих уговорених рокова. Минимална 
месечна примања у износу од 44.000 РСД. Рок за 
пријављивање 18.11.2022.

ALTA PAY GROUP
ДОО БЕОГРАД

11080 Београд, Угриновачка 212
e-mail: kadrovsko.alta@gmail.com

Стручни сарадник
у служби за управљање  

људским ресурсима

Опис посла: праћење законске регулативе из 
домена послова за које је надлежан и старање 
о њеној правилној и благовременој примени; 
усклађивање општих и појединачних аката Alta 
Pay-a са законском регулативом из области рад-
ног права; израда општих и појединачних ака-
та из области радних односа (правилници, уго-
вори, анекси, решења, одлуке, предлози, итд.); 
старање о правилној достави појединачних ака-
та из области радних односа; вођење, контрола 
и ажурирање кадровских евиденција; пријава/
промене/одјава запослених на порталу CROSO; 
израда извештаја за интерне и екстерне потребе; 
старање о очувању тајности података о запосле-
нима, као и осталим подацима који произилазе из 
надлежности службе, а све у складу са законским 
регулативима и општим актима Alta Pay-a; органи-
зација и учешће у поступку селекције и регрута-
ције кандидата за отворене позиције у Alta Pay-u; 
прибављање, контрола и припрема података за 
обрачун зарада и других примања; вођење еви-
денције кредитне задужености запослених, изда-
вање потврда о примањима запослених и вери-
фикација административних забрана у складу 
са законом; пружање правне подршке у раду и 
свакодневном пословању Alta Pay-a; кореспон-
денција са надлежним државним органима, струч-
ним и регулаторним телима; кореспонденција и 
сарадња са другим стручним службама и осталим 
организационим јединицама у оквиру Alta Pay-a; 
по потреби кореспонденција и сарадња са екстер-
ним саветницима Alta Pay-a; по налогу непосред-
но надређеног извршавање задатака који по при-
роди посла спадају у област његовог рада или 
настану из посебних, објективних потреба посла.

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, дипломи-
рани правник; добро познавање рада на рачуна-
ру а поготово MS Office пакета; познавање рада 
на порталу CROSO; пожељно знање енглеског 
језика; минимум годину дана искуства на прав-
ним и кадровским пословима. Рок за пријављи-
вање 18.11.2022.
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LINGLONG INTERNATIONAL EUROPE
ДОО ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Авенија Линглонг 1
e-mail: posao@linglong.cn

Електроинжењер
Опис посла: константно праћење стања опреме, 
прављење плана поправки и редовног одржавања 
опреме у складу са стањем и карактеристикама 
опреме; организацију рада запослених на одржа-
вању и сменских пословођа у циљу одржавања 
неометаног функционисања производње, проду-
жавања животног века опреме и смањења трош-
кова; обуку и давање упутстава запосленима на 
одржавању опреме у циљу постизања што веће 
ефикасности рада; организацију и надзирање тока 
ремонта у циљу достизања потребног квалитета; 
проверу квалитета извршених поправки и давање 
смерница радницима на одржавању у циљу 
побољшања њиховог рада; састављање месечних 
извештаја у вези са насталим кваровима, утврђи-
вање узрока насталих кварова и одређивање 
мера за решавање и спречавање таквих кварова у 
будућности; спровођење анализе података у вези 
са функционисањем опреме, укључујући просечно 
време између отказа (МТБФ), просечно време опо-
равка (МТТР), искоришћење опреме; планирање 
потребних количина залиха резервних делова за 
појединачне врсте опреме.

УСЛОВИ: диплома завршених основних или мас-
тер студија из релевантне области; познавање: 
PLC-a, принципа фреквентне регулације, прин-
ципа серво контроле, моторних погона, електро 
контроле, мерења, итд; одлично знање енглес-
ког језика; жељу за учењем, стручним усавр-
шавањем и константним напредовањем. Рок за 
пријављивање 18.11.2022.

ПАРАЛЕЛА ПЛУС ДОО БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 134

e-mail: office@paralelatradesolutions.rs

Радник у трафици
(дневна и ноћна смена) за рад на 

Видиковцу, Новом Београду и Земуну

Опис посла: љубазност и услужност према 
купцима; вођење кепу књиге тачно и ажурно; 
праћење асортимана и трендова потреба купа-
ца; одговорност за пословање малопродајног 
објекта.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; позна-
вање рада у малопродаји; пожељно искуство 
на сличним или истим пословима; способност 
поштовања процедура, утврђених правила и 
спремност улагања додатног напора у циљу реа-
лизовања посла. 

ОСТАЛО: Основна плата 53.000 до 68.000 РСД са 
лако остваривим бонусима. Рок за пријављивање 
18.11.2022. Рад у сменама: I смена 06.00-14.00, 
II смена 14.00-22.00, ноћна смена 22.00-06.00.

NP SMART EVOLUTION
ДОО ЈАГОДИНА

35000 Јагодина, Вука Бојовића 2А
e-mail: office@vivopark.rs

Књиговођа
УСЛОВИ: економски факултет, VII степен струч-
не спреме; минимум 5 година искуства на пози-
цијама у рачуноводству; одлично знање рада 
на рачунару; поседовање лиценце овлашће-
ног рачуновође; познавање рада на рачунару у 
смислу подешавања свих потребних параметара 
везаних за електронске сертификате и употребу 
електронских портала; познавање Microsoft 
Office пакета (Excel, Word, Access, Outlook); 

знање енглеског језика; развијене способности 
планирања; способност самоорганизације и 
одређивање приоритета; упорност и усмереност 
на резултате. 

Кувар
за рад у Виво ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства у 
раду у кухињи ресторана; озбиљност и креатив-
ност у раду, изражена жеља за сталним едуко-
вањем и усавршавањем кроз рад; спремност на 
рад у динамичном окружењу у сменама и викен-
дима. 

Посластичар
за рад у Виво ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства; 
озбиљност и креативност у раду, изражена жеља 
за сталним едуковањем и усавршавањем кроз 
рад; спремност на рад у динамичном окружењу 
у сменама и викендима. 

Конобар
за рад у Виво ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства у 
раду шанка ресторана; озбиљност и креативност 
у раду, изражена жеља за сталним едуковањем 
и усавршавањем кроз рад; спремност на рад у 
динамичном окружењу у сменама и викендима.

ОСТАЛО: рок за пријављивање 18.11.2022.

УНИТЕХНА ДОО КРУШЕВАЦ
ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ

37000 Велико Головоде, Велико Головоде 37
e-mail: info@unitehna.rs

Магационер

Опис посла: пријем робе у магацин; паковање 
робе; одвајање робе за утовар; издавање робе 
из магацина; вођење рачуна о стању робе у 
магацину; рад са магацинском документацијом; 
етикетирање робе.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; 
радно искуство на пословима магационера или 
слично (минимум 1 година); возачка дозвола Б 
категорије. Рок за пријављивање 18.11.2022.

HSE GROUP DOO
11149 Београд, Заплањска 88 б

e-mail: info@hsegroup.rs
http://www.hsegroup.rs/

HSE инжењер заштите на 
градилишту

за рад у Новом Саду, Шапцу, Руми, 
Зрењанину

Опис посла: спровођење Закона о безбедности и 
здравља на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 
91/2015 и 113/2017), заштите животне средине 
и заштите од пожара.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (240-300 ЕСПБ) 
техничко-технолошких наука је обавезна; поло-
жен стручни испит о практичној оспособљености 
за обављање послова безбедности и здравља на 
раду је обавезан; возачка дозвола Б категорија - 
активан возач. Рок за пријављивање 18.11.2022.

САТ-ТРАКТ ДОО БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 111

e-mail: konkurs@sattrakt.com

Техничар кабловске телевизије
за рад у Темерину

УСЛОВИ: средња стручна спрема (предност: 
електротехника, информатика или телекомуни-
кације); познавање рачунара и интернета на 
средњем нивоу; рад са Word и Excel програмима 
на средњем нивоу; возачка дозвола Б катего-
рије; рад на висини; склоност ка тимском раду. 
Рок за пријављивање 18.11.2022.

COOPSERVICE
БМК ДОО СТАРА ПАЗОВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 9

e-mail: milica.starcevic@coopservicebmk.com

Менаџер организације рада
у Ковид болници, за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: завршене основне студије у високош-
колској установи - санитарно еколошки инжењер 
или друге сличне студије; рад у преподневној 
или поподневној смени у складу са потребама 
посла. Рок за пријављивање 18.11.2022.

НС HOTELS ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Народних хероја 3

e-mail: dragana.potkolnjak@nshotels.rs

Главни књиговођа
Опис посла: књижење свих пословних проме-
на и контрола исправности документације за 
књижење (улазни и излазни рачуни); књижење 
динарских и девизних извода; усаглашавање 
стања са купцима и добављачима; обрачун 
ПДВ-а, израда свих потребних пореских прија-
ва; обрачун зарада и накнада зарада; контрола 
робног; праћење законских прописа о порезима 
и друге рачуноводствене регулативе; сарадња 
са пореском управом, банкама, ревизијом и 
другим надлежним институцијама; састављање 
интерних извештаја према менаџменту компа-
није; остали књиговодствени послови у складу 
са пословањем фирме.

УСЛОВИ: ВШС или ВСС економског смера; 
минимум 5 године радног искуства на књиго-
водственим пословима; познавање актуелних 
књиговодствених и пореских прописа; одговор-
ност и организованост у послу; самосталност у 
обављању додељених послова; добро позна-
вање рада у Excel-у и уколико поседујете знање 
у пословном софтверу Pantheon је предност. Рок 
за пријављивање 18.11.2022.

СЕЛМА ДОО СУБОТИЦА
24000 Суботица, Београдски пут 58

e-mail: viktor@selma.rs

Радник
грађевинске оперативе - земљани и 

браварски послови

Опис посла: копање; бетонирање; зидање 
мањих шахти; браварски послови; монтажа и 
демонтажа саобраћајне сигнализације.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; посвеће-
ност послу и способност за рад у тиму; пожељ-
но радно искуство на сличним пословима. Рок за 
пријављивање 18.11.2022.

АУТО-КАБЕЛ ДОО
Варошица

14242 Мионица, Милана Станишића бб.
e-mail: marija.gojkovic@autokabel.com

Пројектни менаџер
УСЛОВИ: обавезно познавање енглеског језика 
- најмање средњи (Б1) ниво писане и усмене 
конверзације; обавезно напредни познавање 
рада на рачунару (најмање MS Office пакет); 
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стручна спрема: најмање VI степен организа-
ционе или техничке струке; пожељно иску-
ство на сличним пословима; искуство у вођењу 
тимова (упућивање, усмеравање и стручно 
подржавање); пожељно искуство у аутомо-
билској индустрији и у управљању пројектима; 
пожељно познавање обрачунавања трошкова 
инвестиција; пожељно познавање стандарда 
ISO 9001, IATF 16949, VDA. Рок за пријављи-
вање 18.11.2022.

ДЕНКОДЕНКО ДОО
14000 Ваљево, Мајора Гавриловића 1

e-mail: nemanja@denkodenko.rs
тел. 067/7281-3429

Архитекта (индустријски дизајнер - 
техничар)

Опис посла: координација и израда идејних 
и главних пројеката за намештај тј. опремање 
продајних и изложбених простора (и све остале 
потребне пројектно - техничке документације).

УСЛОВИ: пожељно искуство на истим или слич-
ним пословима; познавање рада у AutoCAD-у, 3D 
програмима; висок степен одговорности. Рок за 
пријављивање 18.11.2022.

ТЕРМОМЕТАЛ ДОО
11000 Београд, Устаничка 242 г

e-mail: info@termometal.co.rs

Бравар - монтер

Опис посла: рад у радионици и повремени 
теренски рад.

УСЛОВИ: радно искуство на монтажи опреме на 
терену и раду у производњи и склапању машин-
ске опреме у радионици; возачка дозвола Б (Ц) 
категорије. Рок за пријављивање 20.11.2022.

INTERBAG TRADE DOO
11070 Нови Београд 

Булевар Зорана Ђинђића 69
e-mail: poslovi@interbag.rs

Продавац
2 извршиоца

Опис посла: услуживање купаца, информисање 
о акцијама/промоцијама/снижењима у радњи 
као и новој колекцији на љубазан, културан и 
ненаметљив начин; рад на каси, ПОС термина-
лима са свим средствима плаћања; пријем, кон-
трола примљене робе, постављање зујалица 
на робу, лепљење декларација; остваривање 
задатих дневних, недељних и месечних таргета 
у продаји; асистенција и учешће при редовним 
и ванредним пописима; одржавање хигијене 
продајног објекта; придржавање прописаних 
пословних правила понашања.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; није неопход-
но радно искуство; основно познавање прописа 
у малопродаји. Рок за пријављивање 20.11.2022.

ГУЕВАРА ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Струмичка 80/18

e-mail: office@motooprema.rs

Бренд менаџер

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства на 
истим или сличним позицијама; знање енглес-
ког језика; добро знање рачунарских програма 
за обраду података и статистику; лични афи-
нитет према мотоциклима и Powersport возили-
ма; возачка дозвола А категорије; спремност на 
путовања. Рок за пријављивање 20.11.2022.

АУТО-КАБЕЛ ДОО
Варошица

14242 Мионица, Милана Станишића бб.
e-mail: marija.gojkovic@autokabel.com

Техничар одржавања
Опис посла: преглед и одржавање опреме, 
машина, уређаја и објеката, према налозима 
и плановима; електронски унос превентивног 
одржавања (кроз EAM систем - систем за упра-
вљање средствима); подршка екстерним извођа-
чима приликом планираних и/или непланираних 
интервенција и поправака машина и остале 
опреме; чишћење машина и пратећих делова 
у склопу превентивног одржавања; отклањање 
кварова у процесу производње. Попуњавање 
дневника одржавања (евиденција поправки и 
друге документације); инсталација нове опре-
ме у производном погону; праћење потрошње 
резервних делова (редовно и благовремено 
попуњавање евиденције потрошње резервних 
делова (Евиденција поправки); попуњавање и 
благовремено вођење документације везане за 
корективно и превентивно одржавање; спро-
вођење процедура система квалитета везане за 
делокруг свог радног места; друга задужења по 
налогу послодавца.

УСЛОВИ: пожељно искуство на сличним посло-
вима; стручна спрема: минимум III степен - 
електро и/или машинског усмерења; пожељно 
искуство у Automotive индустрији, одржавању; 
познавање енглеског језика - минимум средњи 
ниво писане и усмене конверзације; рад на рачу-
нару - средњи ниво познавања; пожељно иску-
ство на пословима вођења тимова (упућивање, 
усмеравање и стручно подржавање); личне 
особине: спремност на тимски рад, флексибил-
ност, циљно оријентисан и систематичан начин 
рада, самостално доношење одлука, самоини-
цијативност, посвећеност, коректност, трошков-
но оријентисан. Ради се у првој, другој и трећој 
смени. Рок за пријављивање 20.11.2022.

PRO-BLASTING 
INTERNATIONAL DOO

18224 Бобовиште, Бобовиште бб.
e-mail: info@problasting.rs

PLC програмер
Опис посла: програмирање индустријских маши-
на за пескарење.

УСЛОВИ: VII степен софтверског инжењерства; 
3+ године радног искуства на истим или сличним 
пословима; познавање TIA портала (siemens); 
обавезно добро знање енглеског језика, говор и 
писање; знање немачког језика је плус. Рок за 
пријављивање 20.11.2022.

Електроинжењер
Опис посла: пројектовање електро шема за 
ормане; наручивање опреме за пројекте; при-
према и израда техничке документације; 
праћење и организација производње.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани 
инжењер енергетике; рад у програму WSCAD; 
поузданост у раду, прецизност и аналитичност; 
спремност за тимски рад и комуникативност; 
рад на рачунару; знање енглеског језика. Рок за 
пријављивање 20.11.2022.

Машински инжењер
за компјутерско конструисање

Опис посла: пројектовање и конструкција маши-
на и машинских елемената; припрема и израда 
техничке документације; праћење и организа-
ција производње.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани 
инжењер машинства; рад у програму SolidWorks, 
WSCAD; поузданост у раду, прецизност и анали-
тичност; спремност за тимски рад и комуника-
тивност; рад на рачунару; знање енглеског јези-
ка. Рок за пријављивање 20.11.2022.

САТ-ТРАКТ ДОО 
БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 111
e-mail: konkurs@sattrakt.com

тел. 067/7281-6857

Представник продаје - саветник
за рад у Бечеју, Суботици

УСЛОВИ: место пребивалишта: Суботица, Бечеј; 
средња стручна спрема (минимум III степен); 
познавање српског и мађарског језика на висо-
ком нивоу; добре комуникативне способности 
познавање рада на рачунару; познавање MS 
Office пакета на вишем нивоу; коришћење 
интернета на вишем нивоу; склоност ка тим-
ском раду; поседовање возачке дозволе „Б” 
категорије; предност имају они који дугороч-
но размишљају и који могу да се у потпуности 
посвете овом послу. Рок за пријављивање 
20.11.2022.

ИМ ТОПОЛА ДОО 
БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 3
e-mail: pravnasluzba@imtopola.rs

Дипломирани правник  
- приправник

Опис посла: прати републичке, покрајинске и 
општинске прописе; ради на усаглашавању нор-
мативних аката са новим законским прописима; 
даје правно тумачење законских прописа; засту-
па Друштво пред свим судовима и пред држав-
ним органима; учествује при изради свих врста 
уговора које Друштво склапа са трећим лицима; 
даје правне савете и пружа правну помоћ.

УСЛОВИ: завршен правни факултет; није неоп-
ходно радно искуство; познавање рада на рачу-
нару; познавање енглеског језика; положен 
возачки испит Б категорије. Рок за пријављи-
вање 20.11.2022.

IT систем администратор
Опис посла: пружање подршке корисницима у 
решавању проблема информатичке природе, 
интервенцијом, саветом, обуком, дијагнозом 
и заједничким решавањем проблема; одржа-
вање и администрирање рачунарске мреже; 
унапређење и одржавање пословних инфор-
мационих система (ЕРП); посредовање између 
захтева корисника и испоручиоца ЕРП-а (пријем 
захтева, рокови, тестирање, организовање 
постављања), одговара топ менаџеру за цело-
купне трошкове и рад службе; одговара за пер-
формансе мрежне инфраструктуре; одговора за 
несметан рад опреме и апликативног софтвера; 
обезбеђење редовног и ванредног одржавања 
опреме; одржавање софтверских и хардвер-
ских алата који обезбеђују заштиту система и 
предлагање општих мера безбедности; обез-
беђивање сигурности и доступности податак, 
израда резервних копија; инсталација/деинста-
лација и замена управљачких програма и другог 
софтвера.

УСЛОВИ: ССС/ВШС/ВСС, свих занимања из 
области информационих технологија; познавање 
енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; 
пожељно радно искуство у области инфор-
мационих технологија. Рок за пријављивање 
20.11.2022.



Директор Националне службе за за-
пошљавање Зоран Мартиновић је 

на отварању сајма истакао да је ове 
године одржано педесетак таквих ма-
нифестација на којима су послодавци 
укупно понудили преко десет хиљада 
радних места. 

- Резултат овогодишњих сајмо-
ва је запошљавање преко 7.000 људи. 
Сајмови запошљавања су једна значај-
на мера која пружа активнији сусрет 
незапослених лица са већим бројем 
послодаваца на једном месту. По-
следњих година повећана је тражња за 
кадровима и послодавци на овај начин 
имају прилику да изаберу оне који су 
заинтересовани да буду део њиховог 
колектива – поручио је директор НСЗ.

Заменик градоначелника Пожаре-
вца Славиша Алексић је овом прили-
ком рекао да је овакав вид активности 

добар начин да се упаре потребе посло-
даваца за адекватном радном снагом 
и тражиоцима запослења, без обзира 
да ли се ради о првом запослењу или 
је у питању потрага за неком бољом 
пословном понудом и позицијом. 

Соња Мирић Младеновић, в.д. ди-
ректора Филијале Пожаревац НСЗ, је 
изразила задовољство исказаним по-
требама послодаваца за радницима и 
понудом слободних радних места. 

- На сајму је у понуди око 400 
слободних радних места, а ту је и 
послодавац који овом приликом тражи 
да запосли и до 100 радника. Због тога 
је Филијала Пожаревац позвала више 
од 700 незапослених лица. Сајам запо-
шљавања је отвореног типа и на њему 
могу да учествују и лица која траже 
промену запослења или било која 
друга лица која желе да присуствују 

сајму, разговарају са послодавцима и 
оставе своју радну биографију. Поред 
предузетника са територије Пожарев-
ца, градске општине Костолац и окол-
них општина, ове године је на сајму 
присутан и један регионални посло-
давац који је такође исказао потребу 
за запошљавањем већег броја лица – 
објаснила је Мирић Младеновић.

Нека од понуђених радних места 
на сајму била су: оператер у произ-
водњи, аутомеханичар, аутоелектри-
чар, кувар и пекар, вариоц, бравар и 
монтер, шивач и дизајнер, радник у 
производњи, административни рад-
ник, агент продаје, сервисер расхлад-
не технике и аутоматике, возач, про-
давац, као и друга различита услужна 
и производна занимања.

Марко Михајловић

У Пожаревцу одржан сајам запошљавања

Преко сајмова у овој години 
посао добило 7.000 људи

Пожаревачка Филијала Националне службе за запошљавање је 26. октобра 
организовала сајам запошљавања у Центру за културу у Пожаревцу, на 

коме се представило 19 послодаваца са широком лепезом понуђених 
слободних послова. Незапослени су имали прилику да непосредно 
разговарају са послодавцима, предају им своје радне биографије и 

конкуришу за бројне радне позиције. 
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

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

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


