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Директор Мартиновић је приликом 
обиласка фабрике изразио задо-

вољство подмлађеним кадром и одлич-
ним техничким условима за рад и том 
приликом истакао да са компанијом 
ФМТ Национална служба има дугого-
дишњу добру сарадњу у области запо-
шљавања будући да послодавац редовно 
користи подстицаје, програме и услуге 
које нуди НСЗ.

- У првом циклусу програма Моја 
прва плата од 2020. године ФТМ је запос-
лио 13 лица, 2021. су запослили пет лица, 
а ове године су конкурисали за нешто 
већи број кандидата. Иако није било не-
ког већег интересовања младих, очекује-
мо да се и ове године укључи бар седам 
незапослених. Сада је у току трећа фаза 
трећег циклуса програма, када се по-
везују лица са јавним сектором. Имајући 
у виду да смо првих 15 дана у новембру 
имали повезивање са приватним сек-
тором, имали смо доста успеха у томе, 
негде око 6.700 младих се повезало са 
приватним сектором и то ћемо да дефи-
нишемо крајњим уговором у децембру 
месецу. За повезивање са јавним секто-
ром, имамо простор до 10 хиљада лица, а 
до данашњег дана се негде око 7.700 лица 
већ повезало. Моја процена је да ће се до 

процеса закључивања уговора повезати 
око 9.000 лица – објаснио је Мартиновић.

Он је нагласио да је овај програм 
оправдао своје постојање, јер је замиш-
љен као атрактиван програм који ће ре-
шити проблем недостатка великог броја 
кадрова и повезати младе људе до 30 
година живота са низом послодаваца из 
целе земље, који су већ годинама у пот-
рази за новим радницима.

- Програм Моја прва плата је на-
мењен управо онима без радног иску-
ства, како би стекли своја прва знања 
током овог програма, а након тога се и 
запослили. Млади људи се укључују и 
у програм самозапошљавања, тако да 
је један део њих започео сопствени биз-
нис. Укључују се и у неке друге програме 
запошљавања, јер их наш Акциони план 
запошљавања третира као теже запо-
шљиву категорију због недостатка рад-
ног искуства – додао је директор НСЗ.

Према речима директора Момира 
Кулића, преко програма Моја прва плата 

у компанији ФМТ је запослено преко 20 
младих радника, а сваке године конкури-
шу и за програм стручне праксе, тако да је 
и преко тог програма запослено 50 младих.

- Приватизација је извршена 2006. 
године, када су била запослена 152 
радника. Пошто је било много старијих 
људи, убрзо је 20-ак и више њих отишло 
у пензију уз договор и отпремнину. Да-
нас имамо 270 запослених који су знатно 
млађи, у просеку око 35 година, а у мо-
менту приватизације је просек старости 
био 50 година – објаснио је Кулић.

У Фабрици мерних трансформатора 
кажу да су веома задовољни сарадњом 
са Националном службом за запошља-
вање и могућностима за ангажовање 
младих људи кроз бројне програме које 
реализује НСЗ, а међу којима је и Моја 
прва плата. Како кажу, по завршетку 
програма велики број младих успешно 
заснује радни однос у овој фабрици.

Александар Дијановић

Зајечарски ФМТ пример одличне сарадње и партнерства са НСЗ

Програм Моја прва плата 
оправдао постојање

Поводом успешне реализације програма „Моја прва плата”, директор 
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и директор 

зајечарске Филијале НСЗ Душан Младеновић посетили су 18. новембра 
Фабрику мерних трансформатора у Зајечару (ФМТ), која је по овом 

програму до сада ангажовала већи број младих људи за рад у фабрици.
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Администрација и управа

Администрација и управа

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ВЛАДЕ

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 
и 95/18) члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
број 2/19) и Закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-8485/2022 од 26. октобра 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Генерални секретаријат Владе, Београд, 
Немањина 11.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијско-
аналитичке послове

у Групи за финансије и аналитику, 
Одељење за аналитику, планирања  

и евиденцију, Сектор за међународну и 
развојну сарадњу, звање  

самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте финансијских 
планова за давања у области развојне сарадње 
и хуматнитарне помоћи; евидентира одобре-
на и реализована давања у области развој-
не сарадње и хуматнитарне помоћи; израђује 
нацрте анализа потреба за давањима у области 
развојне сарадње и хуматнитарне помоћи; 
врши пријем и обраду финансијске докумен-
тације; припрема финансијску докуменатацију 
неопходну за одлучивање радних тела Владе у 
вези са давањима у области развојне сарадње и 
хуматнитарне помоћи; припрема нацрте финан-
сијских извештаја о реализованим давањима 
у области развојне сарадње и хуматнитарне 
помоћи; стара се о правилном чувању и ажу-
рирању финансијске документације и анализа 
и обавља друге послове по налогу руководиоца 
Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из 
области друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са Комисијом.

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне 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 фото-
копији.
Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихва-
ти доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере.
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални послови 
(методи и поступци финансијског планирања, 
анализа и извештавања) – провераваће се пис-
мено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се писмено путем писане 
симулације;
- Посебна функционална компетенција пропи-
си из надлежности органа – Пословник Владе и 
Уредба о Генералном секретаријату Владе - про-
вераваће се писмено путем писане симулације

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Генералног 
секретаријата Владе www.gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет), провераваће се путем психометријских 
тестова – стандардизовани инструмент (писме-
но), узорка понашања и интервјуа базираном 
на компетенцијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних 
органа провераваће се путем интервјуа са 
Комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Генерални 
секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 Бео-

град, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”.

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Наташа Ковачевић, тел: 011/3617-
745 Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 
13.00 часова.

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

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Генералног секретаријата Владе 
или у штампаној верзији на писарници Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, 
Београд.

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

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

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 управа-
ма као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.
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Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потребно 
је да кандидат у делу изјава у обрасцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

XIII 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 (5) пет радних дана 
од дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, Бео-
град.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, којим је прописано да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 20. децембра 
2022. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на e-mail адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на број 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Генералног секретаријата Владе 
(Немањина 11). 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 адре-
се), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на web страници 
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, 
на web страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, web страници 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 дискримина-
ције и на особе женског пола.

Обрасци пријаве на конкурс, могу се преузети 
на званичној интернет презентацији Генералног 
секретаријата Владе или у штампаној верзији 
на писарници Генералног секретаријата Владе, 
Београд, Немањина 11.

КРАГУЈЕВАЦ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-8478/2022 од 26. октобра 2022. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде – Управа за извршење 
кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд. 

Радна места којe се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ  
У КРАГУЈЕВЦУ

1. Шеф Одсека за одржавање у 
Служби за обуку и упошљавање, у 

звању самостални саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области Машинско инжењерство, 
Грађевинско инжењерство, Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, Инжењерство 
заштите животне средине и заштите на раду, 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање пет година радног 
искуства на истим или одговарајућим посло-
вима, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Материјално-финансијски 
књиговођа

у Служби за опште послове,  
у звању сарадник

2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Инструктор пољопривредне 
производње

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању референт

2 извршиоца

Услови: завршена средња школа, пољоприв-
редне струке, положен државни стручни испит 
и најмање две године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4. Инструктор кувар
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
3 извршиоца

Услови: завршена средња школа, угости-
тељске струке, положен државни стручни испит 
и најмање две године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Инструктор пекар
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, пекар-
ске струке или угоститељске струке, положен 
државни стручни испит и најмање две године 
радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима. 

6. Инструктор ауто механичар-
електричар

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању референт

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, машинске 
или електро струке, положен државни стручни 
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испит и најмање две године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

7. Инструктор електричар
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, машинске 
или електро струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

8. Инструктор водоинсталатер
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, машинске, 
металске или техничке струке или водоинста-
латерске струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

9. Инструктор за одржавање 
система грејања, вентилације и 

климатизације
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, електро, тех-
ничке или машинске струке; положен државни 
стручни испит и најмање две године радног 
искуства у струци, положен испит за руковаоца 
парних котлова, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

10. Инструктор фризер
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, фризер-
ске струке, положен државни стручни испит и 
најмање две године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

11. Послови писарнице и архиве
у Служби за опште послове,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, друштве-
ног смера, положен државни стручни испит и 
најмање две године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

12. Послови матичне евиденције
у Служби за опште послове,  

у звању референт
2 извршиоца

Услови: завршена средња школа, друштве-
ног смера, положен државни стручни испит и 
најмање две године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

13. Магационер
у Служби за опште послове,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен 
државни стручни испит и најмање две године 
радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Крагујевац.

III Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначи-
ти редни број радног места из текста конкурса 
као и назив радног места за које се конкурише, 
име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребива-
лишта, односно боравишта, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства у 
степену стручне спреме прописане за радно 
место на које се конкурише, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до под-
ношења пријаве на конкурс, пријава мора да 
буде својеручно потписана) – заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству – заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених – заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за стручну 
спрему која је наведена у условима за радно 
место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из 
суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана) – 
заједничко за сва радна места;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство у струци) 
-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту – зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном испиту за руковаоца парних котло-
ва - за радно место под редним бројем 9; 
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу – заједничко за сва 
радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње – заједничко за сва радна 
места;
Наведену изјаву могуће је преузети на интер-
нет презентацији Министарства правде, на сле-
дећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.
rs/tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном испиту за рад у држав-
ним органима/уверење о положеном правосуд-
ном испиту. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање 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 евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3). 

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

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 управа-
ма као поверени посао). 

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: 
Чланом 45 став 1 Закона о државним службе-
ницима прописано је да као државни службе-
ник може да се запосли пунолетан држављанин 
Републике Србије који има прописану стручну 
спрему и испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у државном органу, ако 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.

Посебни услови за рад на радном месту: 
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривич-
них санкција прописано је да се у радни однос 
не може примити лице које је осуђено због кри-
вичног дела које се гони по службеној дужнос-
ти, лице против кога се води кривични посту-
пак за кривично дело које се гони по службеној 
дужности, лице које је осуђено на безусловну 
казну затвора у трајању дужем од три месеца 
и лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VI Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера струч-
них оспособљености, знања и вештина које се 
вреднују у изборном поступку спровешће се у 
просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступ-
ка кандидати ће бити обавештени телефоном 
или телеграмом, на контакте (бројеве телефо-
на или адресе) које наведу у својим пријавама.

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

VIII Лица задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Биљана Станишић и 
Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-305 
и Дејан Миљковић, тел. 011/3631-059 (радним 
данима од 12.00 до 14.00 часова).

IX Трајање радног односа: За наведена 
радна места радни однос се заснива на 
неодређено време.

НАПОМЕНЕ:
У складу са чланом 45 став 2 Закона о држав-
ним службеницима као државни службеник на 
извршилачком радном месту може да се запос-
ли и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у року 
утврђеном овим законом.
У складу са чланом 102 став 1 Закона о држав-
ним службеницима државни службеник на 
пробном раду који је радни однос засновао на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит 
полаже државни стручни испит у року од шест 

месеци од дана заснивања радног односа. 
Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 
Управа за извршење кривичних санкција ће 
службеним путем вршити безбедносну проверу, 
у складу са чланом 254. Закона о извршењу 
кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, 
на порталу е-управе и на огласној табли Упра-
ве за извршење кривичних санкција, интернет 
презентацији 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 дискримина-
ције и на особе женског пола.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БРУСУ

37220 Брус, Мике Ђорђевића бб.
тел. 037/3826-082

Уписничар, у звању референта

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

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

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

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компентенције „дигитална писме-
ност”, ако кандитат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару и жели да на 

основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције – „дигитална писменост”, неопходно 
је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу Рад на рачунару) доста-
ви 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 и кандида-
та ослободи тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет страници 
Основног јавног тужилаштва у Брусу (https: //
br.os.jt.rs).

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након сачињавања извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетеција, врши се провера посебних 
функционалних компетеција за радно место 
уписничара у звању референта: 
- Посебна функцонална компетенција у области 
рада у јавном тужилаштву - познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организацију 
јавног тужилаштва-(провера ће се вршити 
писаним тестом и разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
канцеларијско пословање, методе и техни-
ке прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података и методе вођења 
интерних и доставних књига (провера ће се 
вршити писаним тестом и разговором са кан-
дидатом), 
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место уписничара – познавање релевантних 
прописа из делокруга органа (провера ће се 
вршити писаним тестом и разговором са кан-
дидатом).

3. Провера понашајних компентенција: 
Понашајне компентенције су: управљање 
информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата рада; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет (проверу вршиће дипломирани 
психолог или обучени процењивач на основу 
интервјуа базираног на компетенцијама).

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

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Бру-
су, Мике Ђорђевића бб., 37220 Брус.

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

Општи услови: да је учесник конкурса 
држављанин Републике Србије, да је учесник 
пунолетан, да има прописану стручну спрему и 
да испуњава услове одређене законом и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа, да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу: Пријава за јавни конкурс подно-
си се на обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет страници Основног јавног тужилаштва 
у Брусу (https://br.os.jt.rs) или у штампаној вер-
зији у писарници Основног јавног тужилаштва у 
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Брусу, Улица Мике Ђорђевића бб., канцеларија 
број 19. Образац пријаве мора бити својеруч-
но потписан. Образац пријаве на конкурс садр-
жи: податке о конкурсу, личне податке, адре-
су становања, телефон, електронску адресу, 
образовање, стручне и друге испите подносио-
ца пријаве који су услов за заснивање радног 
односа, податак о знању рада на рачунару, 
податак о знању страног језика, додатне еду-
кације, радно искуство, посебне услове, добро-
вољно дату изјаву о припадности националној 
мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у 
конкурсним поступцима у државним органима.

Пријава на јавни конкурс се може подне-
ти путем поште или непосредно на адре-
су: Основно јавно тужилаштво у Брусу, Улица 
Мике Ђорђевића бб., 37220 Брус, канцеларија 
број 19. 

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења.

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

Провера свих компетенција обавиће се у прос-
торијама Основног јавног тужилаштва у Брусу, 
Улица Мике Ђорђевића бб. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка, обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе поступка на 
контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Докази које прилажу кандитати који су 
успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са комисијом: биографија 
са наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; уверење 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци); потвр-
да да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кандида-
ти који су радили у државном органу); оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема за радно место; оверена фотокопија 
уверења о положеном државном испиту; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исте).

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

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

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Комисијом поз-
ваће се да у року од 5 (пет) радних дана од 
дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који у остављеном року не прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу.
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, односно општинским 
управама као поверени послови).

Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: 8 (осам) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса 
у периодичном издању Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Датум оглашавања 
на огласној табли и на интернет презентацији 
Основног јавног тужилаштва у Брусу https: //
br.os.jt.rs је 30.11.2022. године, а последњи 
дан рока за подношење пријаве је 08.12.2022. 
године.

Адреса на коју се подноси пријава на јав-
ни конкурс: Основно јавно тужилаштво у Бру-
су, 37220 Брус, Улица Мике Ђорђевића бб., са 
назнаком „За јавни конкурс”.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак, објављује се на интернет презента-
цији овог тужилаштва, према шифрама њихове 
пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
теција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандитатом.

Лице које је задужено за давање обаве- 
штења о јавном конкурсу: Милан Михајло-
вић, руководилац управе и заменик јавног 
тужиоца, број телефона 037/3826-082.

Напомена: 
Сви докази се прилажу на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене закључ-
ком комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју је именовао руководилац управе у Основ-
ном јавном тужилаштву у Брусу.
Овај конкурс се објављује на огласној табли, 
интернет презентацији Основног јавног тужи-
лаштва у Брусу https://br.os.jt.rs, на порталу е – 
управе, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”.
Сви изрази, појмови именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

НОВИ СА Д

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У НОВОМ САДУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, улица 
Сутјеска број 3, Нови Сад.

II Радно место која се попуњава: 

1. Радно место тужилачки 
помоћник, у звању виши тужилачки 
сарадник, које је уподобљено звању 

самостални саветник
1 извршилац

2. Радно место тужилачки помоћник, 
у звању тужилачки сарадник, које је 

уподобљено звању саветник
3 извршиоца

3. Радно место уписничар,  
у звању референт

2 извршиоца

4. Радно место записничар,  
у звању референт

1 извршилац

III Опис послова: 

1. Тужилачки помоћник, у звању виши тужи-
лачки сарадник, које је уподобљено звању 
самостални саветник, помаже јавном тужиоцу 
и заменику јавног тужиоца у раду, прати суд-
ску праксу, израђује нацрте поднесака и јавно-
тужилачких одлука, узима на записник криви-
чне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши 
самостално или под надзором и по упутстви-
ма јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове предвиђене законом и другим 
прописима.

2. Тужилачки помоћник, у звању тужилачки 
сарадник, које је уподобљено звању савет-
ник, помаже јавном тужиоцу и заменику јавног 
тужиоца у раду у предметима мање сложе-
ности, прати судску праксу, израђује нацрте 
једноставнијих поднесака, узима на записник 
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађа-
на, врши под надзором и по упутствима јавног 
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца 
послове мање сложености предвиђене законом 
и другим прописима.
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3. Уписничар, у звању референт, води уписни-
ке, евидентира кретање предмета, обележава 
номенклатурне знаке на попису списа, уводи 
и разводи предмете у уписнику, води регистар 
уписника, сређује и архивира завршене пред-
мете, саставља статистичке прегледе по упис-
ницима и попуњава статистичке упитнике, води 
одговарајуће доставне књиге и књиге експеди-
ције, обавља и друге послове по налогу непо-
средног надређеног. 

4. Записничар, у звању референт, обавља све 
дактилографске послове у предметима додеље-
ним у рад заменику јавног тужиоца код кога је 
распоређен, пише записнике, води унос тек-
стова по диктату и са диктафонских трака, 
врши препис текстова и рукописа и израђује 
све врсте табела, у сарадњи са корисници-
ма услуга коригује унете податке, стара се о 
савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и пре-
носу података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штам-
паних ствари и публикација, води евиденцију 
о свом раду, ради и друге послове по налогу 
јавног тужиоца. 

IV Услови: за радно место тужилачки помоћ-
ник, у звању виши тужилачки сарадник, које је 
уподобљено звању самостални сааветник - сте-
чено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
Правном факултету, положен правосудни испит 
и најмање две године радног искуства у правној 
струци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место; 
за радно место тужилачки помоћник, у звању 
тужилачки сарадник, које је уподобљено звању 
саветника - стечено високо образовање на 
основним академским студијама правних наука 
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, положен правосудни 
испит и потребне компетенције за ово радно 
место;
за радно место уписничар, у звању референт 
- III или IV степен средње школске спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
две године радног искуства, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за ово 
радно место;
за радно место записничар, у звању референт 
- III или IV степен средње школске спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у стру-
ци, положен испит за дактилографа 1-а класе, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

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

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 

теста), - дигитална писменост (провера ће се 
вршити практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ - сертификат о познавању рада на 
рачунару), - пословна комуникација (провера 
ће се вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције - „Дигитална писменост”, неопходно 
је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару) 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 сте приложили уместо 
тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након сачињавања извештаја 
о резултатима провере општих функционал-
них компетенцијама, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функцио-
налних компетенција, врши се провера посеб-
них функионалних компетенција и то:

За радно место тужилачки помоћник, у звању 
виши тужилачки сарадник, које је уподобљено 
звању самостални саветник: - Посебна функ-
ционална компетенција у области рада кривич-
ног одељења у јавном тужилаштва - познавање 
материјалних и процесних прописа релевантних 
за надлежност јавног тужилаштва, прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација, позна-
вање одредаба Законика о кривичном поступку 
и Кривичног законика; - Посебна функционална 
компетенција у области рада управе у јавном 
тужилаштву - познавање релевантних прописа 
из делокруга рада јавног тужилаштва, позна-
вање одредаба Закона о јавном тужилаштву, 
Правилника о управи у јавним тужилаштвима 
и Закона о државним службеницима; - Посеб-
на функционална компетенција за радно место 
тужилачки помоћник - поседовање знања и 
вештина за израду нацрта јавнотужилаких одлу-
ка и других аката, управљање преткривичним 
поступком, вештине израде нацрта правних ста-
вова. Провера посебних функционалних компе-
тенција вршиће се писаним путем - тестом и 
усменим путем - разговором са кандидатом. 
За радно место тужилачки помоћник, у звању 
тужилачки сарадник, које је уподобљену звању 
саветник: - Посебна функционална компе-
тенција у области рада кривичног одељења у 
јавном тужилаштва - познавање материјалних 
и процесних прописа релевантних за надлеж-
ност јавног тужилаштва, прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација, познавање 
одредаба Законика о кривичном поступку и 
Кривичног законика; - Посебна функционална 
компетенција у области рада управе у јавном 
тужилаштву - познавање релевантних прописа 
из делокруга рада јавног тужилаштва - Зако-
на о јавном тужилаштву, Правилника о управи 
у јавним тужилаштвима и Закона о државним 
службеницима; - Посебна функционална ком-
петенција за радно место тужилачки помоћ-
ник - поседовање знања и вештина за израду 
нацрта јавнотужилаких одлука и других аката, 
управљање преткривичним поступком, вештине 
израде нацрта правних ставова. Провера посеб-
них функционалних компетенција вршиће се 
писаним путем - тестом и усменим путем - раз-
говором са кандидатом. 
За радно место уписничар, у звању референт: - 
Посебна функционална комепетнција у области 

рада писарнице у јавном тужилаштву - позна-
вање прописа релевантних за надлежност и 
организацију јавног тужилаштва - провера ће 
се вршити писаним путем – тестом и разгово-
ром са кандидатом; - Посебна функционална 
комепетнција за област рада административни 
послови - канцеларијско пословање, методе и 
технике прикупљања, евидентирања и ажу-
рирања података у базама података и методе 
вођења интерних и доставних књига - провера 
ће се вршити писаним путем - тестом и разго-
вором са кандидатом; - Посебна функционал-
на компетенција за радно место уписничар 
- познавање релевантних прописа из делокру-
га рада јавног тужилаштва - Закона о јавном 
тужилаштву, Закона о државним службеницима 
и Правилника о управи у јавним тужилаштвима 
- провера ће се вршити писаним путем - тестом 
и разговором са кандидатом. 
За радно место записничар, у звању референт: - 
Посебна функционална комепетнција за област 
рада административни послови - канцеларијско 
пословање, припрема материјала и вођење 
записника - провера ће се вршити писаним 
путем - тестом и разговором са кандидатом; - 
Посебна функционална комепетнција за област 
рада дактилобиро - положен испит за дактило-
графа I-а класе (доказује се уверењем, серти-
фикатом који се подноси уз пријаву). - Посеб-
на функционална компетенција за радно место 
записничар - познавање релевантних прописа 
из делокруга рада јавног тужилаштва – Зако-
на о јавном тужилаштву, Закона о државним 
службеницима и Правилника о управи у јавним 
тужилаштвима - провера ће се вршити писаним 
путем - тестом и разговором са кандидатима. 

3. Провера понашајних компетенција: Након 
провере општих и посебних функционалних 
компетенција спровешће се провера понашај-
них компетенција и то: Управљање инфор-
мацијама, Управљање задацима и оствари-
вање резултата рада, Оријентација ка учењу 
и променама, Изградња и одржавање профе-
сионалних односа, Савесност, посвећеност и 
интегритет - провера ће се вршити од стране 
дипломираног психолога - писаним путем - 
упитник и усменим разговором са кандидатом.
 
4. Интервју са Комисијом и вредновање канди-
дата: Након провере понашајних компетенција 
Конкурсна комисија ће обавити интервју са кан-
дидатима, која подразумева разговор са канди-
датима у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности државних 
органа. Све наведене компетенције комисија ће 
проверити у року од четири месеца, рачунајући 
од дана истека рока за подношење пријава на 
оглас по предметном јавном конкурсу. 

VI Место рада: Основно јавно тужилаштво у 
Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3.

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

VIII Општи услови за запослење: да је 
учесник конкурса држављанин Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да 
има прописану стручну спрему и да испуња-
ва услове одређене законом и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места, да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа, да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци (чл. 45. ст. 1. Зако-
на о државним службеницима).

IX Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу:
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страни-
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ци Основног јавног тужилаштва у Новом Саду 
www.ns.os.jt.rs или у штампаној верзији у упра-
ви тужилаштва, улица Сутјеска број 3; - обра-
зац пријаве мора бити својеручно потписан; 
- образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државим органима. Пријава на јавни конкурс 
може се поднети путем поште или непосредно 
на адресу: Основно јавно тужилаштво у Новом 
Саду, Нови Сад, улица Сутјеска број 3. Прили-
ком пријема пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац прија-
ве учествује на јавном конкурсу. Подносилац 
пријаве биће обавештен о додељеној шифри у 
року од три дана од дана пријема пријаве на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења. Изјава I и II - Изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам достави-
ти податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9. и члана 103. 
Закона о општем управном поступку пропи-
сано 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 право-
судном испиту, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, уверење да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци. 
Потребно је да кандидат уз пријаву достави и 
поуњене изјаве I и II, односно да заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција. 

X 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 јавни конкурс, спровешће 
се изборни поступак, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакте (адресе, 
бројеви телефона или e-mail адресе) које су 
навели у пријави. Провера свих компетенција 
обавиће се у просторијама Основног јавног 
тужилаштва у Новом Саду, улица Сутјеска број 
3. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног посупка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе поступка на контакте (бројеве телефона 
или e-mail адресе) које наведу у својим обрас-
цима пријаве. 

XI Општи, остали докази које прилажу 
само кандидати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа са 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, уверење да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издаје надлежна 
Полицијска управа, не старије од 6 месеци), 
изјава под кривичном, материјалном и морал-
ном одговорношћу да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа, ове-

рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема за радно место тужилачки 
помоћник, у звању виши тужилачки сарад-
ник, које је уподобљено звању самостални 
саветник и радно место тужилачки помоћник, 
у звању тужилачки сарадник, које је уподо-
бљено звању саветник - уверење о положеном 
правосудном испиту, за радно место уписни-
чар, у звању референт и радно место запис-
ничар, у звању референт - уверење о положе-
ном државном стручном испиту, оригинал или 
оверена фотокпија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), 
сертификат или други доказ о познавању рада 
на рачунару (уколико поседује исте). Образац 
1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам доставити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега. Наведене доказе 
кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у 
циљу ефикаснијег и бржег спровођења избор-
ног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-
ваће се да у року од 5 (пет) радних дана од 
дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који у остављеном року не прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адесу наведену у огла-
су. Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу 
у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени основним судовима, судским јединицама, 
односно општинским управама као поверени 
послови), као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 01. мар-
та 2017. године у основним судовима, односно 
у општинским управама.

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

XIII Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво у 
Новом Саду, Нови Сад, улица Сутјеска број 3, 
21000 Нови Сад, са назнаком „За јавни конкурс”. 

XIV Изборни поступак: Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на рад-
ном месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак, објављује се на интернет презента-
цији овог Тужилаштва, према шифрама њихове 
пријаве. Кандидате који успешно заврше писме-
ну проверу општих функционалних компетен-
ција конкурсна комисија ће обавестити о вре-
мену и месту провере посебних функционалних 
компетенција, а потом и о времену и месту 
провере понашајних компетенција и на крају 
обавити интервју са кандидатим. Лица која су 
задужена за давање обавештења о јавном кон-
курсу су: Исидора Игић, секретар тужилаштва, 
контакт телефон: 021/4876-349. 

Напомена: Сви докази се прилажу на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 

морају бити преведени на српски језик и ове-
рени од стране овлашћеног тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству, мора бити ностри-
фикована. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. Обавештавају се 
учесници јавног конкурса да ће се документа-
ција враћати искључиво на писани захтев учес-
ника. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао Основни јавни тужилац у 
Новом Саду. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Новом 
Саду www.ns.os.jt.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Новом Саду www.ns.os.jt.rs.

ПОЖАРEВАЦ

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Пожаревац

Записничар у звању референта

Опис послова: записничар – референт обавља 
све дактилографске послове у предметима 
додељеним у рад судији код кога је распоређен, 
пише записнике, врши унос текстова по диктату 
и са диктафонских трака, врши препис тексто-
ва и рукописа и израђује све врсте табела, у 
сарадњи са корисницима услуга коригује уне-
те податке, стара се о савременом обликовању 
текста, припрема и штампа завршене материја-
ле и дистрибуира их корисницима услуга, стара 
се о чувању и преносу података, доступности 
материјала, исправности биротехничке опре-
ме и рационалном коришћењу канцеларијског 
и другог потрошног материјала, води уписник 
за евиденцију штампаних ствари и публика-
ција, води евиденцију о свом раду, ради и друге 
послове по налогу судије и председника Суда.

Услови: четврти степен средње стручне спре-
ме друштвеног, природног или техничког сме-
ра, положен испит за дактилографа I-а или I-б 
класе, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит (као 
државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је 
дужан да га положи у року утврђеним Законом 
о државним службеницима, а сходно одредби 
члана 45, 100, 102, и 130 Закона о државним 
службеницима), и потребне компетенције за 
рад на овом радном месту. Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају и усло-
ве за заснивање радног односа прописане чла-
ном 24 и 26. Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18) и чланом 45. 
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став 1. Закона о државним службеницима. Као 
државни службеник може да се запосли пуно-
летан држављанин Републике Србије који има 
прописану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у државном органу, 
ако му 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. Према члану 
9 став 1 и 2 Закона о државним службеницима, 
при запошљавању у државни орган кандидати-
ма су под једнаким условима доступна сва рад-
на места, а избор кандидата врши се на основу 
провере компетеција.

Место рада: Привредни суд у Пожаревцу, Ули-
ца Јована Шебрановића 4, Пожаревац.

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

Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да приложе следећу документацију:
Напомена: документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима.
Прибављање доказа о чињеницама које су 
неопходне за одлучивање: чланом 103 став 3 
Закона о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентич-
но тумачење) прописано је 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 неопоходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 59. став (2) 
овог закона).
Сагласно наведеном Конкурсна комисија ће 
прибавити доказе о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, осим уколико кан-
дидат изричито изјави да ће наведене податке 
прибавити сам. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка.
Кандидати пријаву подносе на обрасцу који се 
може преузети на интернет презентацији-сајту 
суда на веб адреси: http://www.po.pr.sud.rs 
или непосредно у просторијама Судске упра-
ве Привредног суда у Пожаревцу на адреси 
Пожаревац, Улица Јована Шербановића бр. 4, 
канцеларија судске управе, а пријава садржи 
и податке о начину прибављања података из 
службених евиденција (кандидат се опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега). Такође, канди-
дати су у обавези да поред пријаве у делу који 
се односи на прибављање личних података, 
попуне и изјаву која се односи на прибављање 
личних података (уколико исте прибавља држа-
вани орган - образац I и II). 
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри на начин који је у пријави назачио за 
доставу обавештења.

Уз пријаву кандидати подносе и: ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о стеченом 
образовању и положеном правосудном испиту, 
државном испиту (уколико исти имају); ориги-
нал или оверену фотокопију исправа којима 
се доказује тражено радно искуство (потвр-
де, решења, уверења, уговори и друга акта из 

којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); уверење да против лица није покренут 
кривични поступак, нити истрага; потврду да 
кандидату није престао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа коју издаје државни орган у коме је 
кандидат био у радном односу (подносе само 
кандидати који су били у радном односу у дру-
гом државном органу); сертификат или други 
доказ о познавању рада на рачунару (уколико 
поседује исте); изјава о прикупљању податка 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција (само уколико се кандидат определи да 
чињенице о којима се води службена евиден-
ција прикупи државни орган). Потребно је да 
кандидати пријаву потпишу својеручно.

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 управа-
ма које послове овере обављају као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1.мар-
та 2017. године у основним судовима, осносно 
општинским управама (осим уверења о неос-
уђиваности које не може да буде сарије од 6 
месеци). Све доказе кандидат може доставити 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Рок за подношење пријава на оглас са 
кратком биографијом, и одговарајућом доку-
ментацијом је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана када је јавни конкурс огла-
шен у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Кандидати пријаве на оглас подносе на 
адресу: Привредни суд у Пожаревцу, Улица 
Јована Шербановића број 4, лично или препо-
рученом пошиљком, са назнаком „За конкурс за 
пријем на радно место – записничар - не отва-
рати”.

Лице које је задужено за давање обавеш-
тетења о конкурсу: Анна Гацо Стјеповић, 
контакт телефон 012/521-652, 069/616-242, 
канцеларија бр. 47.

Датум, место и начин провера компе-
тенција учесника конкурса у изборном 
поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на јавни конкурс и траже-
них доказа, спровешће се изборни поступак, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакте (адресе, бројеви телефона, или e-mail 
адресе) које су навели у пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у прос-
торијама Привредног суда у Пожаревцу, Улица 
Јована Шербановића број 4, 12000 Пожаревац. 
Учесници конкурса који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка, обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе поступка на контакте (бројеве телефона 
или e-mail адресе) које наведу у својим обрас-
цима пријаве.
Стручну оспособљеност кандидата конкурс-
на комисија вреднује у изборном поступку, 
оцењујући испуњеност услова према тексту 
огласа, усаглашеном са описом радног места 
у Правилнику о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Привредном суду у 
Пожаревцу.

Фазе поступка избора: Изборни поступак 
спроводи се у фазама у којима се проверавају 
опште и посебне функционалне, затим пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју.

У изборном поступку комисија ће проверити:

А) Опште функционалне компетенције:
1. организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера путем теста са питањима 
затвореног типа, који кандидати решавају обе-
лежавањем једног од више понуђених одгово-
ра. Тест сачињава комисија методом случајног 
избора из базе питања затвореног типа, која 
ће бити објављена на интернет презентацији 
Привредног суда у Пожаревцу);
2. дигитална писменост (провера путем тес-
та а што може укључити и практичан рад на 
рачунару, који тест сачињава комисија методом 
случајног одабира из базе задатака затвореног 
типа. Кандидати који имају одговарајући сер-
тификат или други писани доказ о поседовању 
ове компетенције се неће проверавати);
3. пословна комуникација (провера писме-
ном симулацијом – давање у писменом обли-
ку предлога решења одређеног задатка, који 
може бити у форми теста, а које је типично за 
обављање послова на радном месту. Задатак 
сачињава комисија методом случајног избора 
из базе питања затвореног типа).

Б) Посебне функционалне компетенције - 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција 
у изборном поступку, посебне функционалне 
компетенције се проверавају писменим тестом, 
а који се спроводи ради провере потребних 
компетенција за рад на наведеним радним мес-
тима у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Привредном суду у Пожаревцу и усменим раз-
говором са кадидатом - решавање задатака 
који је типичан за радно место за који је кон-
курс расписан. Комисија ће сачинити тест од 15 
питања и три задатка најкасније 24 сата пре 
почетка провере, од којих ће методом случајног 
одабира изабрати тест и задатак који ће реша-
вати пријављени кандидати.

В) Понашајне компетенције: понашајне ком-
пентенције су управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата рада; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа. савес-
ност, посвећеност и интегритет (провера ће се 
вршити од стране дипломираног психолога, на 
основу интервјуа базираног на компетенцијама). 
Провера ће бити извршена интервјуом базира-
ном на компетенцијама. Проверу понашајних 
компетенција на бези интервјуа обавиће про-
цењивачи односно дипломирани психолози које 
ће ангажовати комисија. Сходно члану 23 Пра-
вилника након интервјуа, дипломирани психо-
лог ће извршити вредновање понашајних ком-
петенција у складу са чланом 25 Правилника.

Г) Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа про-
вераваће се путем интервјуа са Комисијом, 
након провере понашајних компетенција. 

О датуму и месту за сваку од наведених фаза 
поступака кандидати ће бити благовремено 
обавештени, с тим да прва од предвиђених 
фаза поступака (опште функционалне ком-
петенције) биће у што краћем року заказане, 
одмах након подношења пријава и формирања 
листе кандидата.

НАПОМЕНА:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
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ложени сви потребни докази (оверене фото-
копије или оригинал) конкурсна комисија ће 
одбацити сходно члану 55. Закона о држаним 
службеницима.
Кандидат који не испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције или 
се не одазове на позиве да учествује у про-
вери једне компетенције, обавештава се да је 
искуључен из даљег тока изборног поступка, 
сходно одредби члана 24 Уредбе.
Кандидат који у року од 5 радних дана од дана 
пријема обавештења не достави доказе који се 
прилажу у изборном поступку, писмено се оба-
вештава да се искључује из даљег дела избор-
ног поступка због недостављања доказа, сход-
но одредби члана 26 став 5 Уредбе.  Сви докази 
прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностран-
ству, мора бити нострификована.
Обавештавају се сви учесници јавног конкурса 
да ће документација бити враћена искључиво 
на писмени захтев учесника.
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.
Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Привредног суда у Пожаревцу, на огласној 
табли суда, на порталу е-управе и у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шњавање.

СОМБОР

ПРИВРЕДНИ СУД
25000 Сомбор 

Венац војводе Живојина Мишића 23
тел. 025/415-822

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Привредни суд у Сомбору, Сомбор, улица Венац 
војводе Живојина Мишића 23.

II Радно место која се попуњавају: 

Информатичар, звање сарадник

III Радни однос и место рада: Радни однос 
на неодређено време, Привредни суд у Сомбо-
ру, Сомбор, улица Венац војводе Ж. Мишића 23.

Опис послова радног места: учествује у 
имплементацији пословног, апликативног соф-
тера у оквиру правосудног информационог сис-
тема Србије, инсталира и одржава рачунаре, 
штампаче, сервер и другу опрему, врши инфор-
матичку припрему за израду статистичких 
извештаја о раду суда у електронском и папир-
ном облику, израђује и ажурира табеле, пружа 
помоћ и подршку крајњим корисницима у раду 
са рачунарима, штампачима, упознаје их са 
начином коришћења локалне мреже и са радом 
на разним апликацијама, прати вирусне програ-
ме и примењује антивирусне заштите, брине о 
локалној мрежи у суду, врши имплементацију 
пословног, апликативног софтвера, обучава 
запослене за примену ових пословних аплика-
ција, израђује wеб-презентацију и дизајн посло-
вног материјала суда и обавља друге послове 
по налогу председник суда и секретара суда.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовног-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких 
или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијима у обиму од најмање 
180 СЦПБ нодова, основним струковним сту-
дијима, односно на студијима у трајању до три 

године, најмање три године радног искуства у 
струци и положен државни сртручни испит и и 
потребне компетенције за ово радно место.

IV Општи услови за рад: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пуно-
летан, да учеснику раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности и радног односа, да учесник 
конкурса има општу здравствену способност за 
рад, да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

V Фазе изборног поступка и компетенције 
које се проверавају у изборном поступку:
Изборни поступак се састоји из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне компетенције, посебне функционалне 
компетенције, понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
Провера општих функционалних компетенција 
– писмено.
Дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару а може и писмено што ће одлучити 
комисија).
Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару 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 ори-
гиналу или овереној фотокопији. Комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који је 
приложен и кандидата ослободи тестовне про-
вере.
Пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом). Провера сваке од 
општих функционалних компетенција не може 
трајати дуже од једног сата. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене компе-
тенције искључују се из даљег изборног поступ-
ка. Информације о материјалу за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији суда. Након сачињавања извештаја 
о резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција
Посебна функционална компетенција - позна-
вање прописа: Закон о општем управном 
поступку, Закон о државвним службеницима и 
Судски пословник - провера ће се вршити писа-
ним путем тест. 
Посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови: познавање мето-
да и техника прикупљања, евидентирања и 
ажурирања података у базама података (позна-
вање оффице пакета и интернет технологије, 
одржавање хардвера и поседовање знања из 
области информационе безбедности) провера-
ваће се писменим путем и усменим разговор са 
кандидатом.
Посебне функционалне компетенције у области 
рада информатички послови у правосуђу: 
знања и вештине за имплементацију и одржа-
вање пословног софтвера за управљање пред-
метима у оквиру правосудног информационог 
система; знања и вештине за обуку запослених 
за рад са пословним софтвером за управљање 

предметима; познавање прописа релевантних 
за надлежност и организацију рада суда - про-
вераваће се усменим путем- разговор са кан-
дидатом. Време за израду писаног задатка не 
може бити дужи од једног сата. Време за при-
прему усменог задатка не може бити дуже од 
тридесет минута.

3. Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама; управљање задацима и 
остваривање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет, вршиће се од стране дипломираног 
психолога путем интервјуа базираног на комп-
тетенцијама и путем упитника.

4. Интервју са комисијом
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усме-
но).

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања огласа у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији суда. Уредно попуњен, потписан и 
одштампан Образац пријаве (биће постављен 
на сајту привредног суда у Сомбору) доставља 
се на адресу суда, ул. Венац војводе Живојина 
Мишића бр. 23, Сомбор, са назнаком: „За јавни 
конкурс”. Приликом предаје пријаве на конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
према подацима назначеним у пријави за дос-
таву обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати који 
успешно прођу фазу провере компетен-
ција, пре интервјуа са комисијом: био-
графија са наводима о досадашњем радном 
искуству, оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена копија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, ориги-
нал или оверена копија доказа о положеном 
стручном испиту, оригинал или оверена копија 
потврде да учеснику раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повре-
де радне дужности из радног односа издате 
од стране државног органа у коме је учесник 
конкурса био у радном односу, оригинал или 
оверена копија лекарског уверења о општој 
здравственој способности за рад - накнадно 
се прилаже уколико кандидат буде примљен 
у радни однос, уверење надлежног органа да 
кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (не старије од шест месе-
ци) издато од стране Министарства унутрашњих 
послова РС, оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци), други докази о стеченим знањима и 
вештинама.
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу коме ради 
или решење да је нераспоређен, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених.
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Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 
и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано 
је између осталог да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да изврши 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 при-
бавити сама. Кандидат у обрасцу пријаве зао-
кружује начин на који жели да се прибављају 
подаци из службених евиденција. Документ о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција је: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење о положе-
ном правосудном испиту и уверење да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или копији која је оверена код јавног 
бележника. Сви докази прилажу се на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик од стра-
не овлашћеног судског тумача.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати 
који успешно прођу фазу провере компетен-
ција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку. Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу суда са назнаком: „За јавни 
конкурс”.

X Место и време провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије пријаве су благовремене, допуште-
не, разумљиве и потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести 
изборни поступак, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на начин који су навели 
у својим пријавама. Изборни поступак ће запо-
чети по истеку рока за подношење пријава. 
Провера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетен-
ција, као и интерјву са комисијом обавиће се у 
просторијама Привредног суда у Сомбору, ул. 
Венац војводе Живојина Мишића бр. 23, а о 
месту провере понашајних комптенција канди-
дати ће бити благовремено обавештени.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Секретар суда Гордана Ђукано-
вић, контакт телефон 025/415-822 или зграда 
Привредног суда у Сомбору, ул. Венац војводе 
Живојина Мишића бр.23

Напомене: кандидати заснивају радни однос 
на неодређено време. непотпуне, неблаговре-
мене, недопуштене и неразумљиве пријаве 
биће одбачене решењем конкурсне комисије. 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичних књига рођених, подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. Обавештавају се учесници конкурса 
да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе у року од 
шест месеци од дана примања у радни однос. 
Привредни суд у Сомбору не врши дискрими-
нацију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности, етничког порекла или инвали-
дитета. Конкуренција се заснива на квалитету 

и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази, појмови, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији и оглас-
ној табли Привредног суда у Сомбору, е-упра-
ви и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови”.

СУБОТИЦА

ОПШТИНСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

тел. 064/8624-476
e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs

Дактилограф
на привремено-повременим пословима

УСЛОВИ: најмање IV степен стучне спреме; без 
обзира на радно искуство; знање рада на рачу-
нару (МС office и Интернет). Пријаву за посао 
слати на e-mail pravobranilac@btopola.org.rs.

УЖИЦЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
„ТАРА - ДРИНА”
31250 Бајина Башта 

Кнеза Милана Обреновића 34/2
тел. 031/865-900

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан. Поред општих услова, кандидат 
мора да испуњава и следеће посебне услове: 
Стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету. Радно искуство од четири 
године, од чега најмање две године на руко-
водећим пословима, активно знање најмање 
једног страног језика. Конкурсна пријава за 
избор кандидата за директора треба да садр-
жи: оверену копију дипломе или уверење о 
стеченој стручној спреми, потврду послодавца, 
оверену копију решења или уговора којим се 
потврђује рад на траженим пословима, уверење 
о држављанству Републике Србије не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. 
Рок за подношење пријава кандидата на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „ Послови” НСЗ. Благовремана 
је свака пријава која је поднета у овом року. 
Управни одбор Туристичке организације „ Тара 
- Дрина” Бајина Башта прегледа све пристигле 
пријаве на јавни конкурс и оцењује да ли кан-
дидати за директора испуњавају услове пред-
виђене јавним конкурсом. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на јавни конкурс Управни 
одбор неће разматрати. Пријава на конкурс, 
са доказима, подноси се, у затвореној коверти, 
препорученом пошиљком или лично, на адресу: 
Туристичка организација „ Тара - Дрина” Баји-
на Башта, Управни одбор, Кнеза Милана Обре-
новића 34/2, 31250 Бајина Башта, или предати 
лично у просторијама Туристичке организације 
од 07-15 часова, са назнаком „ За јавни конкурс 
за избор директора”. Управни одбор ће у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, 

сачинити предлог кандидата и одлуку о пред-
логу кандидата доставити оснивачу. Скупштина 
општине Бајина Башта именује директора ТО „ 
Тара -Дрина” Бајина Башта на основу предлога 
Управног одбора, на период од четири године, 
а може бити и поново именован. Особа задуже-
на за информације о јавном конкурсу је Горда-
на Жижић, телефон: 031/865-900, од 07 до 15 
часова, сваког радног дана док траје конкурс.

Трговина и услуге

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН”
32000 Чачак, Краља Петра I 30
тел. 064/1337-158, 032/341-368

e-mail: geoplancacak@mts.rs

Радник на одржавању катастра 
непокретности и водова

УСЛОВИ: да кандидат има најмање завршену 
средњу школу, геодетске струке; радно иску-
ство није неопходно; обавезно је да поседу-
је возачку дозволу Б категорије; потребно је 
познавање програма OpenOffice и AutoCad. Рад 
се обавља на терену, послодавац обезбеђује 
превоз. Рок за реализацију конкурса је 15 дана 
од дана објављивања. Кандидати конкуришу 
слањем радне биографије на имејл послодав-
ца или јављањем на контакт телефон. Особа за 
контакт Милан Петронијевић. 

IMPERIAL GROUP PRO
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Светозара Марковића 225
тел. 013/333-311

e-mail: office@imperialgoup.rs

Професионални управник
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, професио-
нални управник (зграде). Теренски и рад ван 
просторија послодавца. Трајање конкурса до 
20.12.2022. године. Јављање кандидата на кон-
такт телефон, 013/333-311 - Наташа. 

ЈАКУЗА ДОО ЗЕМУН
тел. 064/6582-347

Радник обезбеђења – ватрогасац
на одређено време 12 месеци, 

за рад у Крагујевцу
20 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није неоп-
ходно; поседовање лиценце за вршење основ-
них послова службеника обезбеђења или поло-
жен стручни испит из области ППЗ. Кандидати 
треба да се јаве на контакт телефон: 064/6582-
347, најкасније до 21.12.2022.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО 
ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ НА 
ДРУМУ РАЈКО ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 45

тел. 064/5600-301
e-mail: damjanov.mirjana@gmail.com

Регистрација возила - издавање 
регистрационих налепница

УСЛОВИ: лице са завршеним VII/1 степеном 
стручне спреме, дипломирани правник, основ-
на информатичка обука. Пријављивање канди-
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дата на e-mail адресу: damjanov.mirjana@gmail.
com. Јављање кандидата на контакт теле- 
фон: 064/5600-301. Рок за пријаву 20.12.2022. 
године.

BUBBLE TEA NS 021
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 60
тел. 069/3308-110

Припрема и продаја чајева
2 извршиоца

УСЛОВИ: Основна информатичка обука. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 
069/3308-110. Рок за пријаву 22.12.2022. годи-
не.

ВОДОСТРОЈ 021 ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Банатска 5

тел. 063/511-020
e-mail: vodostrojdoo@gmail.com

Монтажер централног грејања
на одређено време 12 месеци

Помоћни радник - монтажа 
централног грејања

на одређено време 12 месеци

Водоинсталатер
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: возачка озвола Б категорије. Радна 
места са повећаним ризиком, теренски рад, рад 
ван просторија послодавца, обезбеђен превоз. 
Пријављивање кандидата на e-mail адресу: 
vodostrojdoo@gmail.com. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 063/511-020. Рок за пријаву 
21.12.2022. године.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ ПР 

КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: jovana_kg_92@hotmail.com

izv.a.todorovic@gmail.com

Помоћник јавног извршитеља

УСЛОВИ: VII - ССС, економске струке; потреб-
но је радно искуство од најмање две године, 
на пословима рачуноводства, израда фактура 
и банкарства; енглески језик - почетни ниво. 
Заинтересовани кандидати своју радну био-
графију треба да доставе послодавцу на мејл: 
jovana_kg_92@hotmail.com или izv.a.todorovic@
gmail.com, најкасније до 09.12.2022. године.

АРОС ПЕТРОЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 060/610-20-14

Точилац на бензинској станици
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није нео-
пходно.

Касир на бензиској станици
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није нео-
пходно.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на контакт телефон: 060/610-20-14, 
најкасније до 24.12.2022. године.

РБ. ГЛОБАЛ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Момчила Тешића 14

тел. 031/516-751

Стручни сарадник за правне послове
на одређено време

са местом рада у Ужицу

УСЛОВИ: правни факултет, најмање основне 
академске студије (240 ЕСПБ). Спремност кан-
дидата да учи и свестрано се развија у области 
права без обзира на радно икуство. Правосудни 
испит пожељан. добро знање рада на рачунару 
(MS Office, интернет), знање енглеског језика 
је предност, пожељна возачка дозвола Б кате-
горије. 

Опис посла: разумевање пословне стратегије 
компаније, рад на њеном спровођењу и уна-
пређењу у домену права, уз допринос очувању 
и побољшању имиџа компаније, израда општих 
и појединачних аката и њихово усаглашавање 
са законском регулативом, израда, тумачење, 
контрола и оцена уговора, одлука и других 
докумената, подршка менаџменту у примени 
законске регулативе, заступање пред судови-
ма, израда тужби, предлога, правних лекова, 
поднесака, послови из области радног права, 
учествовање у пројектима компаније у домену 
права, послови уписа и ажурирања података у 
одговарајућим регистрима, контакти, кореспо-
денција и сарадња са државним и јавним служ-
бама и другим екстерним сарадницима, послови 
из области осигурања, интелектуалне својине 
и својинско-правних односа, пратећи админи-
стративни послови. Послодавац обезбеђује про-
грам обуке и увођење у посао, професионалну 
подршку, прилику за усавршавање, развој и 
напредовање.

ОСТАЛО: Пријаве и ЦВ са фотографисаном или 
скенираном дипломом/уверењем доставити до 
09.12. 2022. на e-mail: posao@starasokolova.
com. Некомплетне пријаве неће бити разма-
тране. Биће контактирани само кандидати који 
уђу у ужи избор. Предвиђена претходна про-
вера компетенци за рад. Напомена: Слањем 
пријаве кандидат даје пристанак да компа-
нија његове личне податке обрађује у поступ-
ку селекције у складу са прописима о зашти-
ти података о личности. РБ. гЛОБАЛ ДОО, 
Ужице. Момчила Тешића 14, тел 031/516-751, 
www.StaraSokolova.com. Контакт телефони: 
064/8255-326; 064/8255-330.

„ЈАКУЗА” ДОО
Земун – Београд, Светозара Папића 3д

тел. 064/6582-347
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Службеник обезбеђења
на одређено време 

са местом рада у Ужицу
20 извршилаца

УСЛОВИ: Минимум III ССС, без обзира на врсту 
квалификације и без обзира на радно искуство. 
Обавезно поседовање лиценце за обављање 
послова обезбеђења - са или без ношења 
оружја, лиценце за противпожарну заштиту, 
или стручног испита из противпожарне зашти-
те. Јављање кандидата на котакт телефон 
послодавца: 064/658-2347, особа за контакт 
Александар Прентић. Оглас је отворен 15 дана 
од дана објављивања.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Психолог
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани психолог, положен 
стручни испит у складу са законом. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са наз-
наком за који радно место се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице, а иза-
брани кандидат ће бити лично обавештен теле-
фонским путем. Послата документа кандидата 
неће бити враћена. Дом здравља Нови Београд 
задржава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Логопед

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, пробни рад 6 месеци. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за које 
радно место се подноси пријава. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља Нови Београд задржава право да не 
изабере ни једног од пријављених кандидата.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

35213 Рековац, Јохана Јоханесона бб.

Оглас објављен 02.11.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се у целости. 

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35213 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 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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информатике и рачунарства на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБ 
бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање 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 испуњености услова кандидат уз мол-
бу за пријем у радни однос треба да достави: 
биографију, са адресом, 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); уколико кандидат поседује 
радно искуство - својеручно потписану изјаву 
о укупном радном стажу и фотокопију доказа 
о радном искуству у струци (радни однос или 
стручно усавршавање које се доказује угово-
рима о раду, уговорима о стручном оспособља-
вању, усавршавању и стицању посебних знања 
и способности у струци као и решењима о прес-
танку радног односа); доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница 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 установи 
(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 сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује ДЗ Рековац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Кандидати 
који се благовремено јаве на оглас са потпуном 
конкурсном документацијом 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 истека рока за подношење прија-
ва. Пријаве се подносе лично радним даном од 
7.00 до 14.00 часова у Правној служби ДЗ Реко-
вац или путем поште на адресу: Дом здравља 
Рековац, 35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб., 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за радно место информатичар”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве као и пријаве 
са неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Докази приложени уз пријаву биће 
враћени кандидатима који нису примљени у 
радни однос само на њихов захтев.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

специјалиста офталмологије
за рад у Служби за специјалистичко-
консултативну делатност, Одељење 

офталмологије

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: стручна спрема / образовање 
- високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; медицински факултет, VII/2 степен 
образовања и завршена специјализација из 
области офталмологије. Додатна знања / испи-
ти / радно искуство: стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит. Уз својеручно потписа-

ну пријаву, са кратком биографијом, адресом, 
e-mail адресом и контакт телефоном, кандида-
ти у затвореној белој коверти подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној специјализацији; оверену фотоко-
пију уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за спе-
цијалисту офталмологије издате од надлежне 
коморе; оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); личну карту (очитану); 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору кандидата, односно 
подлежу провери знања, о чему одлуку доноси 
в.д. директора. Одлука о избору кандидата који 
ће бити примљен у радни однос биће донета 
у року од највише 30 дана од дана завршетка 
огласа. Пре заснивања радног односа кандидат 
који буде изабран је дужан да достави: - уве-
рење да се против кандидата не води истрага 
или кривични поступак (уверење издаје суд) не 
старије од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању 
(уверење издаје полицијска управа) не ста-
рије од 6 месеци; лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за који 
се заснива радни однос у оригиналу, не старије 
од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа на интернет страницама Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве са могу 
послати поштом на адресу: Дом здравља Гра-
чаница, Грачаница (пријава на оглас), Улица 
Томислава Секулића бб., 38205, АП К и М, или 
доставити лично у Дому здравља Грачаница, 
Служби за правне послове, кадровске и адми-
нистративне са назнаком за које радно место се 
подноси пријава на оглас. На коверти обавезно 
навести име и презиме, односно контакт теле-
фон. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве које не садрже горе тражене подат-
ке, неће се разматрати. Пријаве достављене 
електронском поштом биће одбачене и неће се 
узети у разматрање. Опис послова за наведено 
радно место утврђен је Правилником о органи-
зацији и систематизацији радних места Дома 
здравља Грачаница.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/6070-037

Возач санитетског возила
на одређено време 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња школа, положен 
возачки испит Б категорије, држављанство 
Републике Србије. Опис посла: у складу са 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова Дома здравља Бач. Као доказе о 
испуњености услова кандидати треба да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о врсти и степену 
стручне спреме, фотокопију возачке дозволе, 
уверење о држављанству, лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Кандидати 
писмену пријаву, са траженим документима, 
достављају лично на писарницу установе или 
поштом на горе наведену адресу, у затворе-
ном коверту са назнаком „Пријава за конкурс 
за заснивање радног односа за возача санитет-
ског возила”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Оглас ће бити 

објављен и на web страници Дома здравља Бач 
и на web страници Министарства здравља. Кон-
такт телефон: 021/6070-037. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Одлука о избору кандидата донеће се 
у року од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава и биће објављена на огласној табли ДЗ 
Бач. Достављена документација неће се враћа-
ти кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
до три месеца због повећаног обима 

посла

Опис посла: Одржава хигијену просторија и опре-
ме у коме се обавља здравствена делатност;одр-
жава хигијену у административним просторијама, 
одржава хигијену у заједничким просторијама 
здравствене установе и околине равствене уста-
нове;обавља послове прања, пеглања и одр-
жавања одеће, веша и друге робе за потребе 
здравстене установе. Сакупља прљав веш, носи 
и предаје на прање, чист веш прима и враћа на 
одељење-одсек. Опслужује болеснике гускама 
и пере их и дезинфикује. По потреби помаже у 
одржавању личне хигијене тешких болесника, и 
пресвлачењу и намештању постељног рубља. У 
зимским месецима чисти снег на свом спрату-те-
раси и испред болнице У ноћној смени обила-
зи одељења и остале просторије, обавештава 
дежурно медицинск о захтевима болесника или 
о уоченим неправилностима у болници. Води 
рачуна о обезбеђењу болничких просторија од 
пожара, поплава и сл. Односи медицински отпад 
од места настајања до постројења за прераду 
медицинског отпада. На очном одељењу поред 
описаних задатака обавља и друге послове, чис-
ти и одржава круг одељења, у зимској сезони 
стара се о грејању. Обавља и друге послове у 
својој струци по налогу главне медицинске сес-
тре - техничара болнице. За свој рад одговара 
главној медицинској сестри - техничару одељења 
- одсека и главној медицинској сестри - технича-
ру здраствене установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: I степен стручне спреме, НК рад-
ник. Као доказ о испуњености ових услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи. Пријаве кандида-
та које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „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 
достављати у затвореним ковертама путем 
поште на адресу Специјална болница за плућ-
не болести „Озрен” Сокобања насеље Озрен бб., 
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас 
за спремача” или лично у просторијама Болнице.

Кувар
на одређено време ради замене  

радника на боловању

Опис посла: припрема све врсте јела по јелов-
нику и нормативима исхране; припрема и обли-
кује све врсте посластица; контролише исправ-
ност намирница; утврђује потребне количине 
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намирница на основу норматива и резервација 
и саставља листу за набавку намирница; кон-
тролише квалитет припремљеног јела; сервира 
јела; води рачуна о хигијени условима спре-
мања хране. Замењује главног кувара у њего-
вом одсуству. У случају одсуства помоћног рад-
ника ради на прању судова, казана и осталог 
прибора и на хигијени у кухињи и другим при-
падајућим просторијама, осим санитарних. За 
свој рад одговара шефу кухиње.

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи смер кувар (3 или 
4 степен стручне спреме). Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа, у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. 
Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем 
поште на адресу Специјална болница за плућне 
болести „Озрен” Сокобања насеље Озрен бб., 
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас 
за кувара „ или лично у просторијама Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Техничар одржавања одеће
пробни рад 3 месеца

Опис послова: прање и пеглање веша и ситније 
крпљење веша, сортирање веша, разношење 
чистог веша и прикупљање прљавог веша по 
ординацијама и по терену, ради и друге посло-
ве из домена своје струке по налогу одговорне 
вешерке и начелника Техничке службе којима 
је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: основ-
но образовање. Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеној школи и 
фотокопију држављанства. Доставити неовере-
не фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: спроводи самостално терапеут-
ске процедуре из области физикалне медици-
не и рехабилитације (хидротерапија, електро-
терапија, кинезитерапија, парафинотерапија, 
киротерапија), на основу налога доктора 
медицине специјалисте за област физикал-
не медицине и рехабилитације и о томе води 
прописану медицинску документацију; надзи-
ре и контролише рад физиотерапеута; надзире 
рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просто-
рија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицин-
скe oдeћe и сл.; спрoвoди кoнтинуирaни нaд-
зoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; учи 
и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo слу-
жи пoмaгaлимa; прaти пaциjeнтoвo стaње и 
нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje 
у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; 
пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo 
извoђeњe вeжби; врши процену обима покрета, 
мери обим и дужину екстремитета, врши оста-
ла антропометријска мерења, врши процену 
држања, хода, физичких активности са аспекта 
могућности, издржљивости, координације, екс-
поненцијалне струје, магнетотерапија, галвани-

зација и електрофореза лекова, дијадинамичне 
интерферентне струје, УЗ, сонофореза, ИР, UV 
зраци, вибрациона масажа, активно потпомог-
нуте и пасивне вежбе у оквиру кинезитерапијс-
ког третмана, корективне вежбе деформитета 
кичменог стуба и стопала код деце, третман 
посттрауматских стања, третман централних и 
периферних неуролошких лезија, респираторне 
вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне 
мускулатуре, терапија парафином, крио тера-
пија, процењује равнотежу у свим положајима 
(квалитет, реакција равнотеже), врши процену 
стања и развоја моторике, користи специјал-
не тестове намењене посебним патолошким 
стањима, скупинама, итд., прави адекватан 
терапијски програм, поштује контраиндикације 
и елементе дозирања, а у складу са општим 
физијатријским планом лечења, контролише 
стање пацијента и свој програм уз допуну и 
корекцију, учествује у тиму за оспособљавање 
пацијента и за оцену радне способности, води 
стручну документацију о пацијенту, обавља 
административне послове у свом домену рада, 
фактурише здравствене услуге које пружа, 
обавља и друге послове из домена своје струке 
по налогу непосредног руководиоца, за свој 
рад одговоран је одговорном физиотерапеуту, 
непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање медицинске струке: на основним 
студијама првог степена (струковне / академ-
ске) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године, 
физиотерапеутски смер; на основним студија-
ма у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, физиотерапеутски 
смер. Радно искуство / додатна знања / испити: 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању вишег, односно 
струковног физиотерапеута познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном школи, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или решења о упису у 
Комору и фотокопију држављанства. Достави-
ти неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице; ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, односно, 
на спровођењу скрининг програма у складу с 
посебним програмима донетим у складу са про-
писима и планом рада службе; врши дијагно-
стику и благовремено лечење пацијената, про-
писује лекове и медицинска средства; указује 
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према меди-
цинским индикацијама, односно код лекара спе-
цијалисте и усклађује мишљења и предлоге за 
наставак лечења пацијента; спроводи здрав-
ствену заштиту из области менталног здравља; 
у поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво; води потпуну меди-
цинску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге које 
пружа; сви лекарски прегледи и здравствене 
услуге из области педијатрије: превентивни 
лекарски прегледи, лекарски прегледи у саве-
товалишту, лекарски преглед пре имунизације, 
лекарски преглед за превремени полазак дете-
та у школу, педијатријски преглед новорођен-
чета у стану, преглед пред упућивање у уста-

нову за колективни боравак, категоризација 
деце ометене у психо-физичком развоју, едука-
ција средњег, вишег и високог кадра у оквиру 
Програма стручног усавршавања, стручно води 
здравствене раднике током стажа и приправ-
ничког стажа и одговоран је за њихов рад; ради 
у комисијама и на посебним програмима пре-
ма плану у складу са позитивним прописима, 
вођење електронског здравственог картона, 
вакциналног картона, спровођење здравстве-
но-васпитног рада у складу са планом, саве-
товање са родитељима, одговара за заштиту 
на раду за себе и за свој тим, обавља и друге 
послове из домена своје струке по налогу непо-
средног руководиоца, за свој рад одговоран је 
непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - високо 
образовање, медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из педијатрије; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије. Радно искуство / додатна знања 
/ испити: стручни испит; лиценца; специјалис-
тички испит; најмање три године и шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши прве, друге и контрол-
не лекарске прегледе у току физикалног трет-
мана, врши лекарски преглед у стану, обавља 
систематски преглед школске и предшколске 
деце ради откривања деформитета и ради на 
програму отклањања деформитета, учествује у 
руковођењу тимским састанцима, координира са 
другим медицинским радницима у процесу реха-
билитације, врши контролу рада физиотерапеу-
та, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију, 
издаје мишљење о радној способности, одређује 
ортопедска помагала и врши надзор над упо-
требом ортопедских помагала, врши одређи-
вање биодоза, осцилографије, динамометрије, 
обавља тест кардиоваскуларног оптерећења, 
испитивање статике тела, испитивање функције 
хода, стимулацију експоненцијалном струјом, 
као и мерења угла скитичне кривине према гра-
фији, води стручно-теоретске састанке органи-
зационе јединице, даје упутства за оглашавање 
радова у кући у зависности од професије, врши 
обуку родитеља за примену најједноставнијих 
вежби корисне терапије, обуку дископатије 
закочења покретима, тумачење плантограма, 
фактурише здравствене услуге које пружа, ради 
у комисијама и на посебним програмима, ради и 
друге послове из своје струке по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе коме 
је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - високо 
образовање, медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из физикалне медицине и рехабилитације; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао висо-
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ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из физикалне 
медицине и рехабилитације. Радно искуство / 
додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа, поштом или лич-
ном доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба бр. 12. Обавезно назначити за које рад-
но место се конкурише. Резултати огласа ће 
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине – специјалиста у 
операционим салама (специјалиста 
анестезиологије, реаниматологије и 

интензивне терапије)

УСЛОВИ: медицински факултет; положен струч-
ни испит; положен специјалистички испит из 
анестезиологије, реаниматологије и интен-
зивне терапије; познавање најмање једног 
страног језика; пожељно је претходно радно 
искуство у стационарним здравственим устано-
вама на истим или сличним пословима. Канди-
дати су обавезни да доставе: оверени препис 
или фотокопију дипломе о завршеном Меди-
цинском факултету VII степен стручне спреме 
(са просечном оценом студирања), оверени 
препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, оверени препис или фотоко-
пија уверења о положеном специјалистичком 
испиту из анестезиологије, реаниматологије и 
интензивне терапије, оверени препис или фото-
копију дипломе о положеном испиту за науч-
но звање магистра и/или доктора наука (ако 
га кандидат има), доказ о радном искуству у 
струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца), фотокопију лицен-
це, фотокопију личне карте или очитана лична 
карта, биографију, са адресом и контакт теле-
фоном. Пробни рад је шест месеци. Пријаве са 
непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Кан-
дидати који уђу у ужи избор ће бити позвани 
на разговор.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење пластичне хирургије
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педи- 
јатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање 6 месеци радног искуства на 
наведеним пословима.

Портир
Одсек за помоћне послове, на одређено 

време по основу замене, до повратка 
радника са боловања

Портир
Одсек за помоћне послове, на одређено 

време до три месеца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; 
6 месеци радног искуства на одговарајућим 
пословима.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: крат-
ку биографију; фотокопију личне карте;фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
положеног стручног испита за службеника за 
јавне набавке – за радно место службеник за 
јавне набавке; фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту - за радно место меди-
цинска сестра; фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назна-
ком радног места за које се конкурише”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16

Доктор медицине специјалиста у 
микробиолошкој дијагностици / 

аналитичар

Опис посла: 1. учешће у изради, усвајању, 
имплементацији и одржавању целокупног доку-
ментационог система менаџмента у складу са 
захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025, 2. вери-
фикација резултата испитивања свих микро-
биолошко-молекуларних параметара матрикса 
животне средине, биоцидних производа, који 
су обухваћени лабораторијским активностима, 
односно извештаја о испитивању, 3. организо-
вање и праћење валидације метода испити-
вања микробиолошко-молекуларних парамета-
ра према захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025, 
4. непосредна одговорност за интерну контро-
лу и верификацију перформанси опреме у скла-
ду са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025, 5. 
примена усвојених стандарда ИСО 9001, ИСО 
14001, ИСО 45001, ИСО 27001, 6. израђује стру-
чне анализе, извештаје и мишљења, 7. истра-
живања у реализацији програмских активности, 
писање, објављивање и излагање радова на 
стручним и научним скуповима, 8. друге тех-
ничке активности према додељеним одговор-
ностима и овлашћенима надлежног руково-
диоца, 9. обавља и друге послове из делокруга 
рада специјалисте медицинске микробиологије.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из области меди-
цинске микробиологије, у складу са Правилни-
ком о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању 

од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из из области медицинске микробиологије, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника. Додатна знања/
испити/радно искуство: стручни испит - лицен-
ца, специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Здравствени сарадник у 
лабораторији – истраживач биолог / 

аналитичар

Опис посла: 1. рад у лабораторији за испити-
вање патогена у биолошком материјалу, 2. 
врши узорковање материјала и обавља посло-
ве микробиолошке и молекуларне анализе на 
терену и у лабораторији, 3. контролише био-
лошки материјал узет/донет за рад, 4. врши 
припрему реагенаса потребних за рад, 5. спро-
вођење метода свих микробиолошко-молеку-
ларних параметара у Одсеку за микробиолошка 
и молекуларна испитивања који су обухваћени 
лабораторијским активностима, формирање 
радних записа у поступку испитивања и форми-
рање извештаја о испитивању, 6. реализација 
валидације метода испитивања микробиолош-
ко-молекуларних параметара према захтевима 
стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 и планом, 7. непо-
средна одговорност за интерну контролу и 
верификацију перформанси опреме у складу 
са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 пре-
ма плану, 8. активно учешће у примени и уна-
пређењу документационог система менаџмен-
та у складу са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 
17025 у свом домену рада, 9. израђује стручне 
анализе, извештаје и мишљења, 10. учествује 
у пословима мониторинга и сузбијању штетних 
организама, и др.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање:високо 
образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије) из области биолошких 
наука по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
Биолошки факултет. Додатна знања/испити/
радно искуство: познавање рада на опреми у 
лабораторији.

Здравствени сарадник у 
лабораторији - истраживач технолог 

/ аналитичар

Опис посла: 1. рад у лабораторији за испити-
вање патогена у биолошком материјалу, 2. 
врши узорковање материјала и обавља посло-
ве микробиолошке и молекуларне анализе на 
терену и у лабораторији, 3. контролише био-
лошки материјал узет/донет за рад, 4. врши 
припрему реагенаса потребних за рад, 5. спро-
вођење метода свих микробиолошко-молеку-
ларних параметара у Одсеку за микробиолошка 
и молекуларна испитивања који су обухваћени 
лабораторијским активностима, формирање 
радних записа у поступку испитивања и форми-
рање извештаја о испитивању, 6. реализација 
валидације метода испитивања микробиолош-
ко-молекуларних параметара према захтевима 
стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 и планом, 7. непо-
средна одговорност за интерну контролу и 
верификацију перформанси опреме у складу 
са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 пре-
ма плану, 8. обезбеђује поузданост и тачност 
поступака испитивања која се обављају у Одсе-
ку за микробиолошка и молекуларна испити-
вања у свом домену рада,
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9. обезбеђује следљивост мерења у Одсеку за 
микробиолошка и молекуларна испитивања у 
свом домену рада, 10. учествује у пословима 
мониторинга и сузбијању штетних организама, 
и др.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије) из научне области 
техничко-технолошких наука по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања/испи-
ти/радно искуство: најмање годину дана рад-
ног искуства у лабораторији, познавање рада 
на опреми у лабораторији, положен курс за рад 
са биоцидима.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Опис посла: 1. припрема извештаје из области 
рада, 2. прикупља и обрађује податке за изра-
ду извештаја, финансијских прегледа и ана-
лиза; 3. израђује процедуре за финансијско 
управљање и контролу (ФУК), 4. врши рачу-
новодствене послове из области рада, 5. при-
према и обрађује документацију за евиденти-
рање насталих пословних промена, 6. усклађује 
стања имовине и обавеза у књиговодственој 
евиденцији са стварним стањем, 7. прати усаг-
лашавање плана рада и финансијских планова, 
8. припрема податке за израду општих и поје-
диначних аката, 9. прати стање, спроводи стру-
чне анализе, испитује информације и анализи-
ра акте и припрема извештаје о финансијским 
и рачуноводственим питања из области дело-
круга рада, 10. израђује финансијске извештаје 
(периодичне и годишње) и годишњи извештај 
о пословању (завршни рачун) за Завод и Завон, 
11. припрема податке и израђује општа и поје-
диначна акта из области рада, 12. израђује 
пореске пријаве, комуникација са преским 
органима и прибављање одговарајућих потвр-
да од истих и учестувује у изради статистич-
ких и других извештаја, 13. спроводи књижења 
кроз главну књигу која омугућавају аналитички 
приказ извршавања финансијских планова, 14. 
учествује у изради предлога финансијског пла-
на и плана набавки, благовремено и по потре-
би учестује у изради измене предлога измене 
финансијског плана и измене плана набавки, 
учествује у достављању плана набавки и дос-
тављању измене плана набавки надлежним 
органима и учествује у достављању извештаја 
о реализацији уговора надлежним органима, 
15. израђивање финансијских делова програ-
ма и пројеката Завода и правдање истих код 
надлежних институција, 16. израда М4 обрасца, 
17. обезбеђивање примене закона, прописа, 
правила и процедура за финансијско посло-
вање, 18. праћење извршења поверених посло-
ва и извештавање непосредног руководиоца о 
статусу истих ради извештавања директора, 19. 
обавља обрачуне и реализује девизна плаћања 
и води девизну благајну, 20. евидентира 
пословне промене, 21. припрема документацију 
за усаглашавање потраживања и обавеза, 22. 
врши обрачун и исплату накнада и других лич-
них примања, припадајућих пореза и доприноса 
за ангажовања по уговорима, 23. обавља обра-
чуне и реализује девизна плаћања и води деви-
зну благајну, 24. израда и достављање дневног 
плана рада и извештаја о раду непосредном 
руководиоцу и директору, и др. 

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо 
образовање: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-

но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Додатна знања/
испити/радно искуство: знање рада на рачу-
нару, најмање три године радног, практичног 
искуства на финансијским и рачуноводственим 
пословима, сертификат овлашћеног рачуно-
вође.

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

2 извршиоца

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање 
ширења заразних болести, 2. спроводи мере 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 3. 
сложени послови дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у здравственим и другим устано-
вама, у програмима јавног здравља, животној 
средини, 4. послови систематске дератизације, 
сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 5. 
учествује у пословима мониторинга и сузбијању 
штетних организама, 6. ДДД послови у зашти-
ти биља и ветерини и привреди и ванпривре-
ди, 7. ДДД послови у карантинским условима 
по епидемиолошким индикацијама, 8. фуми-
гација силоса, бродова, магацина, руковање 
комором за стерилизацију етиленоксидом и др., 
9. послови на одржавању опреме, 10. посло-
ви одржавања круга и објеката Завода у ван-
редним околностима (отклањање последица 
елементарних непогода и у другим ванредним 
ситуацијама), 11. обавља послове припреме 
препарата, справљање радних смеша, пако-
вање, размеравање и достављање препарата 
за обављање ДДД послова извршиоцима на 
терену.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо 
образовање: на струковим студијама првог сте-
пена (основне струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Додатна знања/испити/
радно искуство: стручни испит-лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању, положен курс за рад са биоцидима 
и курс за рад са отровним гасовима (фумига-
ција), дозвола за управљање моторним возилом 
Б категорије.

Виши санитарни техничар - лаборант

Опис посла: 1. узима узорке животне средине 
(отпадне воде, земљиште и биљни материјал), 
припрема узорке и опрему за испитивање, 2. 
узима узорке биоцидних и пестицидних про-
извода, припрема узорке и опрему за испита-
вање, 3. припрема, одржава и врши контролу 
исправности лабораторијске опреме, 4. изводи 
лабораторијске анализе о чему води прописа-
ну документацију у складу са стандардом ИСО 
17025:2017, 5. правилно одлаже опасан/меди-
цински отпад у складу са Законом о управљању 
отпадом, 6. учествује у пословима мониторинга 
и сузбијању штетних организама, и др. 

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо 
образовање: на струковим студијама првог сте-
пена (основне струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање две године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања/испи-
ти/радно искуство: стручни испит – лиценца, 
најмање шест месеци искуства у лабораторији, 
познавање рада на опреми у лабораторији.

Референт за санитарну контролу 
/ заштиту животне средине - 

оперативни техничар
2 извршиоца

Опис посла: 1. прати хигијенско, санитар-
но и техничко стање објеката, опреме и 
инвентара, 2. оперативно технички посло-
ви дезинфекције, дезинсекције и дератиза-
ције у заштити животне средине, заштити 
биља, ветерини, у комуналној хигијени, у 
привреди и ванпривреди, 3. послови систе-
матске дератизације, сузбијање комараца и 
сузбијање крпеља, 4. учествује у пословима 
мониторинга и сузбијању штетних органи-
зама, 5. обавља послове припреме препа-
рата, справљање радних смеша, паковање, 
размеравање и достављање препарата за 
обављање ДДД послова извршиоцима на 
терену, 6. послови на одржавању опреме, 7. 
послови одржавања круга и објеката Завода 
у ванредним околностима (отклањање после-
дица елементарних непогода и у другим ван-
редним ситуацијама), 8. управљање мотор-
ним возилом, вожња за потребе обављања 
ДДД послова, одржавање возила (чишћење 
и прање) и вођење документације о исправ-
ности и коришћењу возила.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње 
образовање у трајању од четири године. Додат-
на знања/испити/радно искуство: положен курс 
за рад са биоцидима и курс за рад са отровним 
гасовима (фумигација), дозвола за управљање 
моторним возилом Б категорије.

Референт за правне, кадровске 
и административне послове – 
административни референт

Опис посла: 1. води целокупну администра-
цију из домена рада службе/ одељења/одсе-
ка, 2. сачињава дневне, месечне и периодичне 
извештаје, 3. води рачуна о правилном архи-
вирању целокупне документације, 4. учествује 
у пословима мониторинга и сузбијању штет-
них организама, 5. запослени је дужан да рад-
не задатке извршава у свему по процедурама 
предвиђеним системом квалитета ИСО стандар-
да Завода за биоциде и медицинску екологију, 
и др.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње 
образовање у трајању од четири године. Додат-
на знања/испити/радно искуство: познавање 
рада на рачунару.

Референт за правне, кадровске 
и административне послове – 

референт за набавке

Опис посла: 1. припрема документацију и нео-
пходне информације за израду годишњих пла-
нова јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује, 2. води евиденције у складу 
са прописима, по окончању јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује, 3. при-
ма документацију и евидентира, разврстава, 
дистрибуира, контролише исправност и архи-
вира документацију у поступцима јавних набав-
ки и набавки на које се закон не примењује, 4. 
припрема податке за израду извештаја о спро-
вођењу набавки на које се закон не примењује, 
5. води евиденцију јавних набавки и набавки 
на које се закон не примењује и достсавља 
извештаје непосредном руководиоцу, 6. ажу-
рира податке набавки у одговарајућим база-
ма, 7. благовремено прати прописе из области 
које регулишу поступке набавки, 8. спрово-
ди поступке набавки на које се не примењује 
закон, 9. спроводи истраживање тржишта за 
потребе набавки, и др.
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УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње 
образовање у трајању од четири године. Додат-
на знања/испити/радно искуство: знање рада 
на рачунару, положен стручни испит за служ-
беника за јавне набавке. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане 
личне карте, и докази о испуњености тражених 
услова конкурса у неовереним фотокопијама 
(диплома/уверење, доказ о радном искуству 
(потврда послодавца и сл.), сертификати о обу-
чености за рад са биоцидима, са отровним гасо-
вима (фумигација), сертификат за служеника за 
јавне набавке, сертификат овлашћеног рачу-
новође, лиценца/решење о упису у КМСЗТС, 
дозлова за управљање моторним возилом Б 
категорије. Пријаве са траженим прилозима 
се достављају на адресу Завода за биоциде и 
медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, 
поштом или на писарницу Завода. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говоремене пријаве се неће разматрати. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа подлежу 
провери знања. Испуњеност услова познавања 
рада на опреми и рачунару цениће конкурс-
на комисија. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подат-
ке прикупља и податке обрађује Правна служ-
ба Завода за биоциде и медицинску екологију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра - техничар
за потребе Клинике за кардиологију, на 
одређено време до повратка запосленог 

са дужег одсуства, пробни рад од 3 
месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; дозвола за рад - лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-

дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине - лекар опште 
медицине

за потребе Службе за лабораторијску 
дијагностику, на одређено време због 
повећаног обима посла до 24 месеца, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење 
о држављанству РС; Извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном, е-маил 
адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
надлежне коморе. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

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

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; све-
дочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту;уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном, е-маил адресом; дозвола за 
рад-лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страни-
ци Управе Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на адресу: Универ-
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зитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назна-
чити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
за потребе Ургентног центра, на 

одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, пробни рад од 3 

месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања;уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; дозвола за рад-лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац 
Обавезно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
за потребе Клинике за ендокринологију, 

дијабетес и болести метаболизма, на 
одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универ-
зитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; дозвола за рад - лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); Уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је осам (8) дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац , Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
на интензивној нези нивоа 2, за рад у 

Одељењу коронарна јединица у Служби 
за интерну медицину, на одређено 

време, ради замене привремено одсутне 
запослене до истека породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-

мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме); оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. 

2. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, за рад у Одељењу 
за одржавање хигијене објеката и 

простора у Служби за техничке, помоћне 
и друге сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима, на одређено 

време, ради замене привремено 
одсутног запосленог на неплаћеном 

одсуству

УСЛОВИ: Основна школа. Кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном; оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи; фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне кар-
те (уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је сведочан-
ство 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. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком „За оглас” са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом на горе наведе-
ну адресу. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац. 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време, ради замене 

привремено одсутног запосленог, који 
се налази на специјализацији из опште 

медицине до његовог повратка на рад, у 
Служби опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору. Опис послова: У 
складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Крушевац.

2. Доктор медицине
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до 
њеног повратка на рад, у Служби опште 

медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору. Опис послова: У 
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складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Крушевац.

3. Доктор медицине
на одређено време, у трајању од три 

месеца, због повећаног обима посла, у 
Служби опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору. Опис послова: У 
складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Крушевац.

4. Доктор медицине
на одређено време, у трајању од три 

месеца, због повећаног обима посла, у 
Служби кућног лечења и неге

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору, возачки испит 
Б категорије. Опис послова: У складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац. Кандидати 
који се пријављују на оглас достављају: пријаву 
на оглас у којој се наводи за које радно место 
се пријављују; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију лиценце за рад или решења о 
упису у Комору; фотокопију личне карте; фото-
копију извода из матичне књиге рођених; фото-
копија возачке дозволе (за послове под редним 
бројем 4.). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас, ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему, одлучује директор. О коначном 
избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведени документ у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Струковна медицинска сестра
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VI степен, струковна 
медицинска сестра положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној вишој медицинској шко-
ли; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном државном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и 
контакт телефон; важећу лиценцу.

Струковни физиотерапеут
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VI степен, струковни 
физиотерапеут, положен стручни испит. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној вишој медицинској шко-
ли; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном државном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци након положе-
ног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефон; важећу лиценцу. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Општа болница Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос”. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-
215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац 

Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију на 

одређено време због замене  
одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о 
раду. Посебни услови: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама из области медицине 
у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит; 
лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; ове-
рен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у Комору; био-
графију са адресом и контакт телефон. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила 
Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас број 24/2022”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-256.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464
e-mail:dzkovin@hotmail.com

Оглас објављен 9.11.2022. у публикацији 
„Послови”мења за прво радно место специја-
листа ортодонције или доктор стоматологије 
и треба да гласи: Радни однос се заснива на 
одређено време. Оглас се мења за друго радно 
место: специјалиста дечије превентивне стома-
тологије или доктор стоматологије и треба да 
гласи: Радни однос се заснива на одређено вре-
ме. Треће радно место и остали делови огласа 
остају непромењени.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Кувар
на одређено време, због повећаног 
обима посла, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: Средње образовање. Остали услови: 
Кандидати за радно место под редним бројем 
1. морају предати кратку биографију (ЦВ); 
молба; оверену фотокопију доказа о заврше-
ном средњем образовању у звању наведеном 
у огласу.

2. Спремачица на одељењу
на одређено време, због повећаног 
обима посла, најдуже до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Остали услови: 
Кандидати за радно место под редним бројем 2. 
морају предати кратку биографију (ЦВ); молба; 
оверену фотокопију доказа о завршеном основ-
ном образовању.

3. Помоћни радник у кругу болнице
на одређено време, због повећаног 
обима посла, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Остали услови: 
Кандидати за радно место бр. 3 морају предати: 
кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном основ-
ном образовању. Напомена: У пријави на оглас, 
поред осталих података, кандидат треба да да 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Пријаве са потребним доказима достављају се 
поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 
253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви 
Болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа код Националне 
службе запошљавања. Изабрани кандидати су у 
обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

4. Медицинска сестра / 
техничар у специјализованим 
психијатријским болничким 

установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни 

пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију
на одређено време, до повратка 

запослене са одсуства због посебне  
неге детета

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања / 
испити: стручни испит – лиценца. Остали усло-
ви: кандидати за радно место морају предати: 
кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверена фотокопија лиценце; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању у звању наведеног у огласу.

5. Медицинска сестра / 
техничар у специјализованим 
психијатријским болничким 

установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни 

пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства, и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања / 
испити: стручни испит – лиценца. Остали усло-
ви: кандидати за радно место морају преда-
ти: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверена фотокопија лицен-
це; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном средњем образовању у звању наведеног 
у огласу.
Напомена: У пријави на оглас, поред осталих 
података, кандидат треба да да своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Пријаве са 
потребним доказима достављају се поштом на 
следећу адресу: Цара Лазара 253, Ковин, 26220 
Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком 
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа код Националне службе запошљавања. 
Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Медицинска сестра / техничар
на одређено време, ради замене за 

време боловања породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета за рад у ОЈ 

Дом здравља Сурдулица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС завршена медицинска школа 
- општи смер, положен стручни испит, лицен-
ца. Потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о завршеној медицинској школи 
- општег смера, оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, лиценца, извод 
из матичне књиге рођених венчаних за особе 
које су промениле презиме, извод из евиден-
ције незапослених, лекарско уверење. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Избор 
између кандидата који испуњавају услове 
огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 
3 и 4. Посебног колективног уговора за здрав-
ствене установе чији је оснивач Република 
Србија. Пријаве слати на адресу: Здравствени 
центар Сурдулица, Српских владара бр. 111, 
17530 Сурдулица.

„ДОМ ЗДРАВЉА” БУЈАНОВАЦ
Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Специјалиста гинекологије и 
акушерства

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Бујановац од IV/2020. год. Стручна 
спрема, образовање: високо образовање на 
интегрисаним академским студијама по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. год. на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до сеп-
тембра 2005. год., завршена специјализација 
из одређене гране медицине у складу са Пра-
вилником о специјализацијама и ужим специја-
лизацијама здравствених радника и сарадника. 
Додатна знања, испити: стручни испит, специја-
листички испит и лиценца.

2. Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Бујановац од IV/2020. год. Стручна 
спрема, образовање: високо образовање на 
интегрисаним академским студијама по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. год. на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до септем-
бра 2005. год. Додатна знања, испити: стручни 
испит и лиценца.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас под-
носе следећа документа: молба за пријем са 
кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, диплома о завршеној школи - факулте-
ту (оверена фотокопија), диплома о завршеном 
специјалистичком испиту (за радно место спец. 
гинекологије и акушерства), уверење о поло-
женом стручном испиту (оверена фотокопија), 
решење о упису у Комори или лиценца о раду 
(оверене фотокопије), извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), извод из мати-
чне књиге венчаних (због промене презимена), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оверена фотокопија), уверење Општинског 
суда да се не води кривични поступак, не ста-
рије од 6 месеци, лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци. У захтеву (молби) кандидат треба 
навести документацију коју је доставио пово-
дом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети 
лично у Дому здравља Бујановац, К. Петро-
вића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 
7.00 до 14.00 часова у затвореној коверти или 
послати препоручено поштом на адресу Дома 
здравља Бујановац, са назнаком „За оглас” и 
назив радног места. Оглас ће бити објављен 
на огласној табли и интернет презентацији 
Дома здравља, као и код Националне службе 
за запошљавање, а доставља се и Министар-
ству здравља ради објављивања на интерент 
страници Министарства. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови” 
а након објаве треба слати документа у Дому 
здравља Бујановац. Документа која пристигну 
после истека рока, неће бити разматрана од 
стране комисије. Изабрани и неизабрани кан-
дидати биће писмено обавештени. 

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Драгише Петровића 41

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
за послове из овог огласа су општи услови за 

заснивање радног односа утврђени чланом 24. 
Закона о раду, и посебни услови утврђени Пра-
вилником. Посебни услови за заснивање рад-
ног односа за послове из става И тачка 1) овог 
огласа јесу: Високо образовање правне струке; 
-на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, или; -на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо бразо-
вање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца; најмање 6 (шест) месеци рад-
ног искуства у звању доктор стоматологије. 
Пријављивање на Интерни конкурс врши се 
подношењем уредно потписане молбе, уз коју 
се обавезно прилажу и: диплома о завршеним 
интегрисаним академским студијама са звањем 
доктор стоматологије, извод из матичне књиге 
венчаних, уколико је дошло до промене лич-
ног имена, доказ о радном искуству, потпуна 
лична и радна биографија, са адресом, бројем 
телефона за контакт, те адресом електрон-
ске поште. Уколико се уз молбу достављају 
копије докумената, исте морају бити овере-
не у општини, суду или код јавог бележника 
(нотара). Приликом заснивања радног односа, 
а након спроведеног конкурса, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
кадровска служба Дома здравља Бољевац.
Оглас објавити на огласној табли и интернет 
презентацији Дома здравља Бољевац, као и 
код Националне службе за запошљавање, а 
доставља се и Министарству здравља ради 
објављивања на интернет страници Минис-
тарства здравља. Рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року 
од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
подношење пријава, и иста ће бити објавље-
на на огласној табли и интернет презентацији 
Дома здравља Бољевац. Кандидати који не 
буду били изабрани, могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Пријаве се подно-
се лично, или путем поште на адресу: Дом 
здравља Бољевац, ул. Драгише Петровића бр. 
41, 19370 Бољевац, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове – 
радно место доктор стоматологије”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Индустрија и грађевинарство

„MARKO TRANS CARGO”
ДОО БЕОГРАД
тел. 065/8400-901

e-mail: office@markotc.com

Грађевински инжењер
на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: образовање: VII ССС, дипломира-
ни грађевински инжењер - смер нискоградња 
или хидроградња; пожељно радно искуство у 
области нискоградње или хидроградње; позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel AutoCad, 
Интернет); поседовање лиценце 410, 412, 413 
или 414. Кандидат радну биографију треба да 
достави на имејл: office@markotc.com, може 
јавити лично послодавцу у Крагујевцу, адре-
са Саве Ковачевића 58А или се може јави-
ти на контакт телефон: 065/8400-901, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
18.12.2022.
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ИНВЕНИО ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 034/505-592

e-mail: mladen.radovanovic@nsz.gov.rs

Оператер у производњи
на одређено време 3 месеца, место рада 

Чачак, Прељина
30 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV нивоа квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није неоп-
ходно. Кандидати своју радну биографију треба 
да доставе на имејл: mladen.radovanovic@nsz.
gov.rs или могу да се јаве на контакт телефон: 
034/505-592, сваког радног дана од 08 до 15 
часова, најкасније до 22.12.2022.

„ЖГП ГП БЕОГРАД” ДОО 
Београд, Водоводска 160

Грађевински инжењер
(инжењер на градилишту) на одређено 
време, за рад на територији Републике 

Србије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 ниво квалификације; радно 
искуство није неопходно. Теренски рад, рад 
ван просторија послодавца, радно место са 
повећаним ризиком, обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана. Пробни рад. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу да кон-
тактирају послодавца на имејл адресу: zgp@
beotel.rs или путем телефона број 011/25-10-
961, лице за контакт: Александар Петковић.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „ПОЛИТИКА”
15314 Крупањ, Мачков камен 3

Оператер технике

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат мора имати средње 
образовање, или, изузетно, основно образо-
вање и стечено радно искуство на тим посло-
вима. Додатна знања: знање рада на рачунару 
и знање једног страног језика. Уз пријаву на 
конкурс са биографијим приложити: уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књи-
ге рођених; диплому или уверење о стеченом 
образовању (оверена копија); исправе којима 
се доказује девет месеци радног искуства – 
потврде, решење и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и ком период је стечено искуство у раду; 
уверење да кандидат није правоснажно осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе који није старији од 6 месеци); 
копију личне карте (ако је чипована доставити 
очитуну); лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности за рад (не старије од 3 
месеца) - доставља се пре закључење угово-
ра о раду. Напомена: предност имају кандида-
ти који су радно искуство стекли на сродним 
пословима у дужем трајању. Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о радном месту 
на које кандидат конкурише и податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалиштва 
односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Пријаве слати или лично доставити 
на горе наведену адресу у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговреме пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Сви кандидати који испуњавају усло-

ве за пријем, биће позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за доношење одлике о избору, о чему се 
сачињава записник. Кандидати ће о датуму и 
времену разговору бити обавештен на контакт 
(бројеве телефона), које наведу у совјим прија-
вама. Приликом разговора, кандидати ће бити 
упознати са детаљним описом послова, у складу 
са важећим актом о сиситематизацији. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи директор, 
одлуку о избору кандидата доноси директор. 
Кандидати ће бити обавештени о избору у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке. Са изабра-
ним кандидатом биће закључени уговор о раду 
у складу са Законом. За све информације обра-
тити се на број телефона 015/581-033.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”

11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17А
тел. 011/8187-011

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске струдије (студије другог степена из нау-
чне, 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 сручне области или области педагош-

ких наука - у ком случају неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године). Поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наствника, васпитача 
и стручног сарадника; поседовање лиценце за 
директора установе (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене спососбности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем 
се оставарује образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стрченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
правог степена (основне академске, односно 
струковне специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у тртајању од три године, 
или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (својеручно пот-
писану) кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
обрзовању (уз мастер диплому прилаже се и 
диплома о завршеним основним академским 
студијама); доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу односно стручном испиту); потвр-
ду о радном искуству, најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оверену фотокопију или оригинал); 
доказ о психофизичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење, оверену фотокопију или 
оригинал); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а, ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци); потврду Повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђе-
но дискиминаторно понашање (оригинал или 
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оверену фотокопију, не старије од шест месе-
ци); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, (потврда / уве-
рење из надлежног суда, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим за кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата, уко-
лико је вршио надзор (фотокопија извештаја 
просветног саветника); доказ о резултатима 
стручно-педашког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, важи само за кан-
дидате који су претходно обављали дужност 
директора школе (фотокопију извештаја о 
спољашњем вредновању квалитета рада шко-
ле); доказ о поседовању лиценце за директора, 
ако је кандидат поседује (оверену фотокопију 
лиценце за директора); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора. Достављена документа-
ција се не враћа. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова, подносе се у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора”, лич-
но или препорученом поштом на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у школи на тел. 011/8187-011.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Оглас објављен 09.11.2022. године у публика-
цији „Послови” поништава се у целости.

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ –

SOPOT HILL”
11450 Сопот, Љубе Давидовића 12

тел. 069/8084-335
e-mail: posao@sopothill.edu.rs

Професор разредне наставе 
место рада издвојено одељење Београд 
– Врачар, почетак радног ангажовања је 

септембар 2023. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања и стручних сарадника 
у основној школи и да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад односно да поседује знање 

енглеског језика и то: читање - Б2 виши средњи 
ниво; писање - Б2 виши средњи ниво; говор – 
Б2 виши средњи ниво. 6) пожељно познавање 
и руског језика. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4) и 5) уз краћу биографију 
и очитану личну карту подносе се уз пријаву 
за конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Плата је у рас-
пону од 60.000 до 80.000 динара. Конкурсну 
документацију слати поштом на адресу Љубе 
Давидовића 12, 11450 Сопот или доставити 
лично уз предходно заказан термин на теле-
фон 069/8084-335 или на e-mail адресу posao@
sopothill.edu.rs

Професор разредне наставе
место рада издвојено одељење Београд 
– Врачар, почетак радног ангажовања је 

септембар 2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања и стручних сарадника у основној школи 
и да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; 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 језик на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад односно да поседује знање 
енглеског језика и то: читање - Б2 виши средњи 
ниво; писање - Б2 виши средњи ниво; говор – 
Б2 виши средњи ниво. 6) пожељно познавање 
и руског језика. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4) и 5) уз краћу биографију и 
очитану личну карту подносе се уз пријаву за 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Плата је у распону 
од 60.000 до 80.000 динара. Конкурсну доку-
ментацију слати поштом на адресу Љубе Дави-
довића 12, 11450 Сопот или доставити лично уз 
предходно заказан термин на телефон 069/8084-
335 или на e-mail адресу posao@sopothill.edu.rs

Спремачица

УСЛОВИ: кандидат требе: 1) да поседује одго-
варајуће образовање I степен стручне спреме, 
завршена основна школа; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), и 4) уз 
краћу биографију и очитану личну карту под-

носе се уз пријаву за конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Месечна зарада је 50.000 динара. Конкурсну 
документацију слати поштом на адресу Љубе 
Давидовића 12, 11450 Сопот или доставити 
лично уз предходно заказан термин на теле-
фон 061/6293-183 или на e-mail адресу posao@
sopothill.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Примењено вајарство
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника и сарадника на 
Универзитету донете од стране Националног 
савета за високо образовање и општим актима 
Универзитета уметности у Београду и Факул-
тета примењених уметности у Београду. Учес-
ници конкурса подносе: пријаву на конкурс у 
три штампана примерка, оверену фотокопију 
или оверен препис дипломе у једном примерку, 
уверење надлежног органа да правоснажном 
пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи (члан 72 став 4 Закона о високом 
образовању), радну биографију на прописаном 
обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампа-
на примерка и у електронској форми на једном 
CD-у, пет до 10 оригиналних радова доставље-
них у електронској форми на 4 CD-а, у три 
примерка потписани списак приложене доку-
ментације и у три примерка потписани списак 
достављених радова у електронској форми, 
учесници на конкурсу су дужни да у електрон-
ском облику, на једном CD-у или USB-у, прило-
же презентацију својих обавезних референци, 
са каталошким подацима о радовима написа-
ним ћириличним писмом и са јасно наведеним 
именом и презименом кандидата у доњем дес-
ном углу сваке стране презентације, у укупном 
трајању до 5 минута за избор у звање ванред-
ног професора. Образац 2 и Минимални усло-
ви за избор у звање наставника и сарадника 
у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманис-
тичких и у пољу техничко-технолошких наука 
на Факултету примењених уметности у Бео-
граду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-
2 од 27.09.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., 
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 
01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs). Напомена: лица која немају педа-
гошко искуство у звању наставника на акреди-
тованој високошколској установи у обавези су 
да одрже приступно предавање из уже области 
за коју је конкурс расписан. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Документација и радови подносе се Прав-
ној служби Факултета примењених уметности 
у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 
до 13 часова. За додатне информације тел. 
060/5207-721, 011-3281-251.

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН 
– НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2

Наставник (сва звања) за ужу 
уметничку област Продукција 
драмских и аудиовизуелних 

уметности и медија, за наставне 
предмете Увод у менаџмент и 

маркетинг у култури, уметности и 
медијима и Менаџмент и маркетинг 

у култури, уметности и медијима
на одређено или неодређено време

Наставник (сва звања) за ужу 
уметничку област Продукција 
драмских и аудиовизуелних 

уметности и медија, за 
наставни предмет Анимација у 
аудиовизуелним уметностима

на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или 
диплома магистра уметности, стечене на акре-
дитованој високошколској установи, односно 
акредитованом студијском програму у земљи 
или диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена у иностранству, призната 
у складу са Законом о високом образовању. 
У звање доцента може бити изабрано и лице 
које има високо образовање првог степена 
са 240 ЕСПБ или другог степена и призната 
уметничка, односно стручно - уметничка дела 
из области за коју се бира. Обавезни и избор-
ни услови су прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзите-
ту, Статутом Факултета за дипломатију и без-
бедност и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника.

ОСТАЛО: пријаве са биографијом и докази-
ма о испуњености услова из конкурса (овере-
не копије диплома, списак репрезентативних 
уметничких референци, извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена копија, уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена 
копија, потврда о неосуђиваности и потврда да 
се не води кривични поступак - оригинали, не 
старији од 6 месеци) слати на наведену адресу 
Факултета или електронски на e-mail: office@
fdb.edu.rs са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Контакт телефон: 011/2620-186. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16

Доцент за ужу научну област 
Биологија развића животиња
на Катедри за динамику развића 

животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
на Катедри за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у складу са одредбом члана 84 Закона 
о високом образовању, те непостојање сметњи 
сходно одредби члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању.

ОСТАЛО: остали услови избора као и начин и 
поступак избора, утврђени су одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 
Правилник о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду (Гласник Универзите-
та у Београду, бр. 237/22 и 240/22), Статута 
Универзитета у Београду и Статута Биолошког 
факултета Универзитета у Београду. Пријаву са 
биографијом и доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на наведену адресу, Струч-
на служба, соба бр. 326, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА 
ПОСЛОВНИХ 

И УМЕТНИЧКИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

11000 Београд, Панте Срећковића 2

Наставник вештина за област 
Ликовне уметности, ужа област 

Проширени медији
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о високом 
образовању, кандидати у прилогу пријаве на 
конкурс достављају: биографију, оверене фото-
копије диплома о завршеним студијама висо-
ког образовања, доказ о испуњености услова 
из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, 
списак радова у пдф фајл формату и радове у 
електронском облику на преносном УСБ диску 
у пдф, јпг или мов формату. Искуство у раду 
на дигиталној обради, колор корекцији и укла-
пању слике, видео и цг материјала, визуелних 
ефеката (вфх), дигиталног композитинга, 3Д 
графике и супервизије. Пријава на конкурс се 
преузима са сајта www.vslpu.edu.rs. Пријаве са 
прилозима кандидати подносе лично у Служби 
за кадровске, правне и опште послове Београд-
ске академије пословних и уметничких струков-
них студија, Одсеку за уметност и дизајн, сва-
ког радног дана од 12 до 14 часова или преко 
поште у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горе наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Службеник за јавне набавке
на одређено време

УСЛОВИ: образовање: високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања и 
радно искуство: знање рада на рачунару; нај-
мање три године радног искуства. Предност 
имају кандидати: који имају положен стручни 

испит за службеника за јавне набавке у складу 
са законом; који су обављали исте или сличне 
послове на другим високошколским установа-
ма и кандидати који имају дуже радно искуство 
из области јавних набавки. Општи опис пос-
ла: обавља сложене послове и задатке који се 
односе на спровођење поступака јавних набав-
ки добара, услуга или радова за потребе Факул-
тета као и набавки на које се Закон о јавним 
набавкама не примењује, припрема сву потреб-
ну документацију и координира израду и извр-
шење уговора, води евиденцију документације 
из јавних набавки, координира израду плана 
јавних набавки, подноси прописане извештаје 
и обавља друге послове који су детаљније опи-
сани Правилником о организацији и системати-
зацији послова на Грађевинском факултету.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, доказ о образо-
вању (оверене фотокопије диплома) и потврду 
о радном искуству (уколико кандидат има рад-
ног искуства). Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања кoнкурса у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Национал-
не службе за запошљавање, као и на интернет 
страници Грађевинског факултета. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
доставити на адресу: Грађевински факултет 
Универзитета у Београду, Београд, Булевар 
краља Александра 73, I спрат, соба 117. Теле-
фон за додатне информације: 011/3218-638. 

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

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштам-
паним формуларом прилаже диплому о стече-
ној стручној спреми или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци; уверење о држављанству 
или оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених или ове-
рену фотокопију не старију од 6 месеци; доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом - 
потврда из суда. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати се у 
року од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
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у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дос-
тављања образложене листе. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу органу управљања у року од 
8 дана од дана достављања решења. Пријаве са 
биографијом слати на наведену адресу са наз-
наком „За конкурс”.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 063/8338-985, 065/200-7878

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у трајању од три године или 
више образовање.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање-ме-
дицинска школа, смер медицинска сестра -вас-
питач, одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена - основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије на којима је 
оспособљена за рад са децом јасленог узраста 
- васпитач.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019), а 
то су: 1. одговарајуће образовање; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом; 3. неосуђиваност 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. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Устано-
ви. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат 
доставља: биографију (ЦВ), доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену копију дипломе), 
уверење о неосуђиваности (оригинал - да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оверена копија или оригинал - да није старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 

(оверена копија или оригинал). Доказ о знању 
српског језика, достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључивања уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на конкурс могу 
се доставити путем поште или донети лично на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс 
за радно место ____ (навести радно место за 
које се кандидат пријављује)”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Документа се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима.

ГИМНАЗИЈА
11400 Младеновац 

Краља Александра Обреновића 25
тел./факс. 011/8231-366

е-mаil: gimmladsekretar@gmail.com

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, до повратка 
запослене са боловања, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Да кандидат поседује одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС” бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 
2/20, 3/20, 14/20 и 1/21) и да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају следећу документацију: диплому о 
одговарајућем стеченом образовању (кандидат 
који има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена доставља диплому основних 
студија и диплому мастер студија), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о знању српског језика уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнућа, за кривична дела давања или при-
мања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Сви наведени докази саставни 
су део пријаве на конкурс и не могу бити старији 
од 6 месеци, а могу се доставити оригинали или 
оверене копије. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Пријаву на конкурс доставити на адре-
су школе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. За додатне информације можете се 
обратити секретару школе на тел. 011/8231-366.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистент за 
ужу научну област Архитектонско 
конструктерство и конструктивни 

системи на Департману за 
архитектектонске технологије
на одређено време од три године

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

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Оглас објављен 23.11.2022. године, у публи-
кацији „Послови” допуњује се за радно место 
доцент за ужу научну област Науке безбедно-
сти, за наставни предмет Просторно плани-
рање и заштита, у делу услови тако да треба 
да стоји: 

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности 
и заштите односно доктор наука-науке безбед-
ности, односно доктор географских наука VIII 
степен стручне спреме.
Остали део конкурса остаје непромењен.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 011/8244-191, 011/8238-668

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи за 

предмет Клавир
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и чланом 2. став 1 тачка 10) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), односно 
чланом 23. став 1 Правилника о организацији 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1016 | 30.11.2022.28

и систематизацији послова Основне музичке 
школе „Стеван Христић” Младеновац дел. број 
13-18/22 од 14.06.2022. године. Остали услови 
су прописани чланом 24. став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење) и чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021). Кандидати подносе: 1. одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; 2. 
радну биографију; 3. доказ о стеченом одгова-
рајућем високом образовању: а. оверена копија 
дипломе о завршеним основним студијама, ове-
рена копија дипломе о завршеним студијама 
другог степена и оверене копије одговарајућих 
додатака дипломама, за кандидате који су сти-
цали образовање по прописима који уређују 
високо образовање након 10.09.2005. године; 
б. оверена копија дипломе о завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 6. доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно уверење да су у току студија 
положили испите из педагогије, психологије и 
методике наставе, или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у 
складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); 7. уверење о 
неосуђиваности прибављено од надлежног 
органа МУП-а Републике Србије (не старије од 6 
месеци-оригинал или оверена копија); 8. доказ 
о знању српског језика издато од одговарајуће 
високошколске установе, осим за кандидате 
који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање; 9. доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење). 
Пријавни формулар и потребна документација 
(тачке 1-8) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (тачка 9) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур¬-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове из предходног става, 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. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру Школе у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор Школе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од 8 дана од дана достављања образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају 

услове. Потребна документа се подносе препо-
рученом пошиљком или лично на адресу Шко-
ле: Основна музичка школа „Стеван Христић”, 
Младеновац, ул. Краља Петра Првог, бр. 175, 
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на контакт телефоне: 
тел. 011/8244-191 и 011/8238-668.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи за 

предмет Гитара
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и чланом 2, став 1, тачка 5) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), односно 
чланом 23 став 4 Правилника о организацији 
и систематизацији послова Основне музичке 
школе „Стеван Христић” Младеновац дел. број 
13-18/22 од 14.06.2022. године. Остали услови 
су прописани чланом 24. став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење) и чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021). Кандидати подносе: 1. одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; 2. 
радну биографију; 3. доказ о стеченом одгова-
рајућем високом образовању: а. оверена копија 
дипломе о завршеним основним студијама, ове-
рена копија дипломе о завршеним студијама 
другог степена и оверене копије одговарајућих 
додатака дипломама, за кандидате који су сти-
цали образовање по прописима који уређују 
високо образовање након 10.09.2005. године; 
б. оверена копија дипломе о завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 6. доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно уверење да су у току студија 
положили испите из педагогије, психологије и 
методике наставе, или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у 
складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); 7. уверење о 
неосуђиваности прибављено од надлежног 
органа МУП-а Републике Србије (не старије од 6 
месеци-оригинал или оверена копија); 8. доказ 
о знању српског језика издато од одговарајуће 
високошколске установе, осим за кандидате 
који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање; 9. доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење). 
Пријавни формулар и потребна документација 
(тачке 1-8) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (тачка 9) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур¬-

са у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове из предходног става, 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. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру Школе у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор Школе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од 8 дана од дана достављања образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају 
услове. Потребна документа се подносе препо-
рученом пошиљком или лично на адресу Шко-
ле: Основна музичка школа „Стеван Христић”, 
Младеновац, Краља Петра Првог, бр. 175, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на контакт телефоне: 
тел. 011/8244-191 и 011/8238-668.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Сликарство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: су прописани Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - 
аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закони), 
Статутом Универзитета уметности у Београду, 
Статутом Факултета, Правилником о јединстве-
ним минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета уметности у Бео-
граду и другим правним актима Универзитета 
уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву 
прилажу оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеним основним и мастер академ-
ским студијама из одговарајуће области, одн. 
основним академским студијама према раније 
важећим прописима и попуњен образац 2, који 
се може преузети са сајта Факултета. Канди-
дати су дужни да на расписан конкурс подне-
су пет оригиналних сликарских радова, мапу 
цртежа (пет табли) и цд са предатим радовима. 
Пријаве са документацијом се подносе Факул-
тету, Париска 16, а радови у Булевар војводе 
Путника 68, у времену од 10-14 сати, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Инфор-
мације на тел. 2181-214.

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”
11000 Београд, Булевар краља Александра 525

тел. 011/3047-099

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021, даље: Закон): 1) да има одговарајуће 
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високо образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинује целине и одго-
варајуће 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; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 7) да има савладану обу-
ку и положен испит за директора установе; 8) 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичног сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије кандидат је у обавези 
да приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању 
(кандидати који су студије уписали почев од 
10.09.2005. године достављају оверене фотоко-
пије и за основне и за мастер академске студије, 
не старије од 6 месеци од датума објаве конкур-
са); 2. оверену фотокопију документа о поседо-
вању дозволе за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (уверење о положеном испи-
ту за лиценцу односно стручном испиту, не ста-
рија од 6 месеци од датума објаве конкурса); 3. 
оверену фотокопију доказа о савладаној обуци и 
положеном испиту за директора установе (уко-
лико га кандидат поседује, не старија од 30 дана 
од дана објаве конкурса); пријава која не буде 
садржала доказ о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит); 4. оригинал потврду да 
има најмање најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (не старија 
од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења/потврде надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, 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 (издато 

након објављивања конкурса); 6. оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак 
и истрага пред основним, вишим судовима и јав-
ним тужилаштвима (издато након објављивања 
конкурса); 7. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) 8. оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
9. лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом (ори-
гинал, издато након објављивања конкурса); 
10. доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно васпитни рад у Школи (дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику – доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци од објаве 
конкурса); 11. доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико је вршен стручно педагошки 
надзор, а уколико није, оригинал потврду школе 
о томе да није вршен стручно-педагошки над-
зор у раду кандидата; 12. уколико је кандидат 
претходно обављао функцију директора устано-
ве и доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена фотокопија), а уколико није, оригинал 
потврду школе о томе да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор установе и да не постоји оцена 
спољашњег вредновања установе за време док 
је кандидат обављао дужност дирекота школе. 
13. радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби, поседовању организационих спо-
собности и кратким прегледом програма рада за 
време мандата директора школе; 14. фотокопију 
личне карте или очитану личну карту.

Кандидат пријавни формулар, заједно са 
потребном документацијом, доставља на адресу 
ОШ „Драгојло Дудић”, Булевар краља Алексан-
дра 525, 11000 Београд, у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора” лично у секретаријат школе, у периоду од 
8-14 часова сваког радног дана или препоруче-
ном поштом, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Благовре-
меном пријавом сматра се она пријава која је 
поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовре-
меном пријавом сматраће се и пријава која је 
предата препорученом поштом, и тада се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку. Када истек конкурсног рока за пријем 
пријава пада у недељу или дане државног праз-
ника, рок за пријаву помера се за следећи рад-
ни дан. Под потпуном пријавом сматраће се она 
пријава која у прилогу садржи документа који-
ма кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса. Документација се кандидатима не враћа, 
већ се доставља Министарству просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, а 
документација учесника конкурса чије су прија-
ве непотпуне и/или неисправне, школа враћа 
препорученом поштом учесницима конкурса, 
након протека рока за покретање управног 
спора. Фотокопије документације свих канди-
дата и свих учесника конкурса чије су пријаве 
непотпуне и/или неисправне, школа задржава 
у конкурсној документацији. Неблаговремене 
пријаве неотворене се враћају учеснику конкур-
са препорученом поштом након протека рока за 
покретање управног спора. Фотокопија решења 
(о именовању директора) које доноси министар, 
биће достављена свим учесницима конкурса. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкрет-
ном поступку, у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/2018). Све потребне информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе лично или 
путем телефона 011/3047-099.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068

e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник солфеђа и теорије музике
на одређено време

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовања, и то: 
дипломирани музички педагог, професор 
солфеђа и музичке културе, дипломирани музи-
чар - педагог, дипломирани музичар, усмерење 
музички педагог, професор солфеђа, професор 
солфеђа и музичке културе, мастер теорети-
чар уметности, професионални статус музич-
ки педагог; 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
3) држављанство Републике Србије; 4) знање 
српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5) неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидати уз 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, подносе и следећу доку-
ментацију: доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања (потврда из надлежне поли-
цијске управе). Пријаве треба послати на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, пре-
ко имејл адресе: muzicka.kladovo@gmail.com и 
преко телефона 061/1534-077 и 064/6159-628.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Оглас објављен 19.10.2022. године у публи-
кацији „Послови”, број 1010 (за чистачицу и 
наставника), поништава се у целости.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
19219 Кривељ, Кривељ бб.

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора, може да буде изабра-
но лице: које има одговарајуће образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 овог Закона за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога; које има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; које има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са децом и ученицима; 
које није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију; за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; које има држављанство Републи-
ке Србије; које зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; које има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора. Кан-
дидат за директора школе има одговарајуће 
образовање и радно искуство ако је стекао 
високо образовање за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога, 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, мулти- дисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат за директора школе не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашање, које је правноснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, које је осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
које је осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 
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. Кандидат за директора 
школе мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма - доказује се лекарским уверењем које издаје 
надлежна здравствена установа. кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; оверен препис / фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту одн. лиценци за 
наставника, односно стручног сарадника; доказ 
о радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима; 
уверење о некажњавању из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе не старије од 
6 месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених; Доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га поседује; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
код НСЗ Бор. Пријаве доставити на адресу: ОШ 
„Ђура Јакшић” Кривељ, Ул. Кривељ бб, 19 219 
Кривељ.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

32 000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Наставник у звању ванредни 
професор за научну област 

Машинско инжењерство, ужа 
научна област Машински елементи и 

конструисање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука или доктор наука за научну 
област за коју се наставник бира. Остали усло-
ви: Поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Статутом Универзите-
та у Крагујевцу, Статутом Факултета технич-
ких наука у Чачку и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст број III-01-480 од 03.06.2022. 
године) као и Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-478 
од 03.06. 2022. године). Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству и друго. Уз пријаву доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно завршеним 
степенима студија, списак научних и струч-
них радова као и саме радове, доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности, као и доказ да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак у смислу члана 72. став 4. Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 
11/21 – аутентично тумачење и 67/21) и члана 
135 став 1 Статута универзитета у крагујевцу. 
Напомена:Обавеза кандидата, учесника кон-
курса, да документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената, доставља и у електрон-
ском облику, према Упутству за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Izbori u 
zvanja - Dokumenti za zasnivanje radnog odnosa 
i sticanje zvanja nastavnika), које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу. Адреса на коју 
се подносе пријаве на конкурс: Факултет тех-
ничких наука у Чачку, ул. Светог Саве бр. 65. 
32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти су обавезни да пријаве на конкурс доставе 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс – за ужу научну област _____ (навести 
ужу научну област). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Браће Југовић 10

тел. 035/321-408

Наставник практичне наставе у 
електротехници

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос, прописане одредба-
ма Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 - 
други закон и 10/19), и одредбама Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС” бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 
8/11, 9/13 и 8/17) и то: поседовање одгова-
рајућег образовања за наставника практичне 
наставе у електротехници, у складу са чланом 
140 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнуће, 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-
криминаторско понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик – на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернерт страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву, 
кандидати су дужни да доставе: оверену фото-
копију или оверен препис дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању у складу са одред-
бама Закона о основама система образовања и 
васпитања, не старију од шест месеци, уверење 
надлежног суда о некажњавању, не старије од 
шест месеци; уверење о држављанству, не ста-
рије од шест месеци; уверење МУП-а о чиње-
ници да кандидат није осуђиван за кривично 
дело или привредни преступ утврђен Законом 
о основама система образовања и васпитања, 
(члан 139 став 1 тачка 3), не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду 
(не старије од шест месеци). Напомена: доку-
мента која се прилажу као доказ о испуњености 
услова не могу бити старија од шест месеци, а 
достављају се оригинали или оверене копије. 
Докази који се достављају у виду копије, морају 
бити оверени складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС” бр. 93/14 и 22/15). Пријаве са комплет-
ном документацијом (доказима о испуњавању 
услова), достављају се на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос наставника практичне наставе у елек-
тротехници”. Рок за пријаву: 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
молбе неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код секретара, на 
телефон школе: 035/321-408.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3130.11.2022. |  Број 1016 |   

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац, Браће Југовић 10
тел. 035/321-408

Оглас објављен 08.12.2021. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за радно место 
наставник практичне наставе у електротехници, 
са 80% радног времена.

КИКИНДА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

тел. 024/853-034, 024/855-555

Наставник предметне наставе 
стручних предмета у подручју рада 

електротехника
на одређено време ради замене 

директора, најдуже до 14.09.2026. 
године

УСЛОВИ: општи услови (из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања): 
1) психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3) држављанство Републике Србије; 4) позна-
вање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (мађарски језик). 
Одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, стечено високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему кандидат 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. Захтева се 
стручна спрема у складу са чланом 3 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада електро-
техника („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022): дипломирани инжењер 
електротехнике; дипломирани инжењер елек-
тронике; дипломирани математичар смерови 
програмерски, рачунарства и информатике; 
професор информатике; дипломирани инжењер 
за информационе системе односно дипломира-
ни инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер организа-
ционих наука одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије; дипло-
мирани инжењер рачунарства; дипломирани 
математичар; мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства претходно завршене основне 

академске студије у области електротехнике и 
рачунарства на свим студијским програмима; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства 
студијски програм рачунарске комуникације и 
претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства на 
студијском програму рачунарске мреже и кому-
никације; мастер математичар; мастер инфор-
матичар; мастер инжењер информационих 
технологија; мастер инжењер организационих 
наука студијски програм информациони систе-
ми и технологије или софтверско инжењерство 
и рачунарске науке; дипломирани математичар 
– информатичар; професор математике и рачу-
нарства; мастер професор предметне наставе 
претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства на 
свим студијским програмима; мастер професор 
стручних предмета претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства на свим студијским програмима. 

ОСТАЛО: докази о испуњавању услова (не ста-
рији од 6 месеци рачунајући од дана пријаве): 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
потписана биографија кандидата, оригинал / 
оверена фотокопија дипломе, фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
лиценца (ако кандидат поседује), оригинал / 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
оригинал / оверена фотокопија уверења о нео-
суђиваности и доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (доказ 
представља јавна исправа да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски и мађарски језик) или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” НСЗ. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Снежана Завишић 
на бројеве телефона: 024/853-034 и 024/855-
555. Пријаве се подносе у затвореној ковер-
ти са назнаком „За конкурс”, лично или путем 
поште са повратницом, на горе наведену адре-
су. Kонкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”
23300 Кикинда, Доситејева 43

тел. 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Васпитач
на одређено време

24 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – васпитач у складу са Зако-
ном; или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одгова-
рајуће више образовање.

Васпитач на мађарском језику
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – васпитач у складу са Зако-
ном; или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одгова-
рајуће више образовање.

Педагог
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Координатор за рад  
са васпитно-образовним групама  

на мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – васпитач у складу са Зако-
ном; или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одгова-
рајуће више образовање.

Координатор за инклузију
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има координа-
тор за инклузију - лице које има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – васпитач у складу са Зако-
ном; или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одгова-
рајуће више образовање.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Средње образовање – четврти степен 
стручне спреме.

Контиста
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да дговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
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бра 2005. године – васпитач у складу са Зако-
ном; или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одгова-
рајуће више образовање.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање на студијама у трајању од 
три године или одговарајуће више образовање.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средње 
образовање.

Спремачица
на одређено време

16 извршилаца

УСЛОВИ: Завршено основно образовање.

Остало за сва радна места: Кандидати тре-
ба да: 2) који поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) који поседује држављанство Репу-
блике Србије, 4) који је неосуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утврђено дискри-
минаторско понашање. Рок за пријављивања 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
часопису „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурсна документација ће се достављати у 
затвореној коверти са назнаком: „За конкурс 
за избот _____ (навести радно место за које 
се конкурише. Кандидати су дужни да попуне 
формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије. Уз одштампани пријавни фор-
мулар кандидати треба да приложе: радну и 
личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном – ЦВ, диплому о стеченом образовању 
односно уверење о стеченом образовању, 
за радно место спремачица сведочанство о 
завршетку основног образовања; уверење о 
некажњавању из МУП-а не старије од 6 месе-
ци, уверење из суда да се против лица не 
води кривични поступак и да против лица није 
покренута истрага за кривична дела; уверење 
о држављанству Р Србије, не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати достављају документа у овереној 
фотокопији. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом прибавља се пре закључивања уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавне форму-
ларе са доказима о испуњености услова треба 
доставити путем поште или лично на адресу: 
Предшколска установа „Драгољуб Удицки” 
23300 Кикинда, Доситејева 43.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПУ „ШАРСКО ЛАНЕ”

Штрпце

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

ПУ „ШАРСКО ЛАНЕ”
Штрпце

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са функције директора 
установе

УСЛОВИ: поседовање држављанства Републи-
ке Србије; поседовање одговарајућег високог 
образовања на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на студијама првог степена (основне академ-
ске односно струковне студије у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године) студијама у трајању од три године 
одговарајуће више образовање; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом; непостојање дискри-
минаторског понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз попуњен формулар за пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: захтев са кратком 
биографијом кандидата; извод из МК рођених 
(оверена фотокопија); доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење да није под истрагом; 
уверење о неосуђиваности; лекарско уверење. 
Пријаве слати на адресу: Предшколска устано-
ва „Шарско лане”, Штрпце са назнаком „Прија-
ва на конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон 0290/711-93.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА” СРБИЦА

38334 Осојане, село Бање
Светог Николе 19
тел. 064/2540-688

Васпитач мешовите групе деце
на одређено време преко 60 дана а 

најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: одговарајућа стечена стручна спрема 
стечена на студијама другог степена (мастер 
академске студије) за васпитача, по пропису 

који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; или висока стечена 
стручна спрема на основним студијама за вас-
питача (VII степен стручне спреме), по пропи-
сима који су уређивали високо образовање, 
пре 10. септембра 2005. године; стечено обра-
зовање на српском језику, на коме се остварује 
васпитно-образовни рад установе или положен 
испит из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног ангажовања, на 

одређено време преко 60 дана а најдуже 
до 31.08.2023. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа стечена стручна спре-
ма стечена на студијама другог степена (мас-
тер академске студије) за педагога по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; или висока стечена 
стручна спрема на основним студијама за педа-
гога, по прописима који су уређивали високо 
образовање, пре 10. септембра 2005. године; 
стечено образовање на српском језику, на коме 
се остварује васпитно-образовни рад установе 
или положен испит из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе.

Васпитач - медицинска сестра
на одређено време преко 60 дана а 

најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: средње медицинска школа стечена на 
општем, педијатријском и васпитачком смеру, 
IV степен стручне спреме.

Кувар
на одређено време преко 60 дана а 

најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: одговарајуће стручно образовање за 
кувара, III степен стручне спреме.

Сервирка
на одређено време преко 60 дана, а 

најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: основно образовање, II степен стру-
чне спреме.

Спремачица
на одређено време преко 60 дана, а 

најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: основно образовање, II степен стру-
чне спреме. 

Ложач
на одређено време преко 60 дана а 

најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: основно образовање, II степен стру-
чне спреме.

Помоћни радник
на одређено време преко 60 дана а 

најдуже до 31.08.2023. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, II степен стру-
чне спреме.

ОСТАЛО: кандидати треба да: имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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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; имају 
држављанство Републике Србије. Кандида-
ти по објављивању конкурса, достављају сле-
дећу документацију: пријаву на конкурс уредно 
попуњену и лично потписану на одштампаном 
обрасцу, који се преузима са сајта Министар-
ства просвете; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу и не старији од 
шест месеци; уверење о држављанству Репу-
блике Србије у оригиналу и не старије од шест 
месеци; уверење о неосуђиваности од надлеж-
не полицијске управе у оригиналу и не старије 
од три месеца; уверење да се не води истра-
га за кривична дела из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
фотокопију личне карте или очитани препис; 
краћу радну биографију сачињену у штампа-
ној или ручно писаној форми. Кандидат, уко-
лико буде коначном одлуком установе изабран 
за извршиоца, пре него што потпише уговор о 
раду, доставља и лекарско уверење у оригина-
лу и не старије од месец дана. Рок за пријаву 
је 8 дана од објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве са траженом доку-
ментацијом доставити на адресу: Предшкол-
ска установа „Маја” Србица, село Бање, Светог 
Николе 19, 38334 Осојане. Контакт телефон:  
064/2540-688.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Математика 
ужа научна област Математичка 

анализа са применама
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
математичких наука. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за 
избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента прија-
ве на конкурс. Кандидати су такође дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Сходно Упутству 

за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
кандидат је обавезан да, све документе којима 
се доказују његови биографски подаци, као и 
обавезни и изборни елементи за избор у звање 
наставника предвиђени за одговарајуће научно 
поље, достави у електронском облику, на тај 
начин што ће релевантна документа скенира-
ти, у ПДФ формату, похранити у засебне фол-
дере и снимити (нарезати) на компакт диск, 
који се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за научну област 
Рачунарске науке, ужа научна 

област Методологије рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета,  
на одређено време, на годину дана,  

са 40% радног времена

УСЛОВИ: Ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани 
информатичар са укупном просечном оценом 
најмање осам (8) на студијама првог степена и 
уписане мастер академске или специјалистич-
ке студије. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента прија-
ве на конкурс. Кандидати су такође дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Хирургија
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Физикална медицина 
и рехабилитација

на неодређено време или одређено 
време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Клиничка фармација

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Стоматолошке науке, 
ужа научна област Болести зуба и 

ендодонција
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, високо обра-
зовање стечено на студијама трећег степена 
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(докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Стоматолошке науке, 
ужа научна област Пародонтологија 

и орална медицина
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, високо обра-
зовање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација. 

Општи предуслов: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72. став 4. Закона 
о високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. На конкурс приложити: пријаву на 
конкурс; биографију; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује ниво образовања; потврду надлеж-
ног органа да кандидат није правноснаж-
но осуђиван за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви; списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација, а за кан-
дидате који су у радном односу на Факулте-
ту медицинских наука у Крагујевцу и потвр-
ду Комисије за квалитет о педагошком раду. 
Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање наставника на Универзитету у 
Крагујевцу које је саставни део Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (https://www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_
nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_nastavnika.
pdf) утврђена је обавеза кандидата да реле-
вантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних одредбама 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу доста-
ви и у електронској форми (на компакт диску 
– ЦД). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Интерна медицина

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен назив докто-
ра медицинских наука, способност за наставни 
рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Медицинска 
статистика и информатика

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Магистар фармације, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од претход-
них степена студија завршен са просечном оце-
ном најмање осам (8), смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Микробиологија 
и имунологија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), смисао за наставни рад.

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

акушерство
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), смисао за наставни рад.;за-
вршена одговарајућа здравствена специјализа-
ција.

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Дерматовенерологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент докторских 
академских студија, укупна просечна оцена 
претходног нивоа студија најмање осам (8).

Општи предуслов: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72. став 4. Закона 
о високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђива-
ни за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон), Закона о науци и истраживањима („Сл. 
гласник РС” бр. 49/19), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 
На конкурс приложити: пријаву на конкурс; 
биографију; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; оверене фотоко-
пије диплома или уверења којима се потврђује 

ниво образовања; потврду надлежног органа да 
кандидат није правноснажно осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи; потврду да је студент 
докторских студија (за асистента и за сарад-
нике у настави); списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публика-
ција у складу са упутством које се налази на 
страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса, 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 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОЊИЋ”
34304 Бања - Аранђеловац

тел. 0346777-014

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за наставника 
основне школе, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за директора Школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горенаведе-
них услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3. истог закона, то јест високо 

Пословни центри НСЗ
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образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у устано-
ви, после стеченог одговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из мати-
чне књиге рођених не старије од 6 месеци); 
оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); оверен препис 
/ фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључивања угово-
ра о раду којим се регулише статус изабраног 
директора. - доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); - пре-
глед кретања у служби са биографским подаци-
ма; доказе о својим стручним и организационим 
способностима. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе и преко 
телефона 034/6777-014.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАШКА”

36350 Рашка, Омладински центар 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона за наставника школе и под-
ручје рада, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; обука и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Зако-
на за наставника ове врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат, 
поред одговарајућег образовања из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и услове из 
члана 139 Закона: да има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима(доказ 
се доставља пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 

мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат, уз пријаву подноси: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; доказ о поседовању лиценце за рад 
(дозволе) за рад за наставника, односно уве-
рења о положеном стручном испиту (оверену 
фотокопију); доказ о радном стажу у трајању 
од 8 година у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
(доставља се приликом пријема у радни однос 
и проверава у току рада); уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1 тачка 3) Закона (ивод из казнене евиден-
ције издаје МУП); уверење из основног суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак уверење из привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе 
(уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора);из-
вод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Рок за пријављивање канди-
дата је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. О резултатима конкурса кан-
дидат ће бити обавештен у року од 8 дана од 
дана пријема решења о именовању директора 
школе од стране министра просвете, науке и 
технолошког развоја. 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО 
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

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

Сарадник у звању асистент, научна 
област Економске науке, ужа научна 

област Рачуноводство, ревизија и 
пословне финансије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области 
економских наука, који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање (8) осам и који показује смисао 
за наставни рад. Кандидат треба да испуњава 
опште и посебне услове предвиђене чланом 
84 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II–01-483 од 06.06.2022. г.), 
Статутом Факултета за хотелијерство и тури-
зам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 
2350 од 20.10.2022.), Правилником о начину и 
поступку избора у звање и заснивање радног 
односа сарадника на Факултету за хотелијер-
ство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 2932 од 
20.12.2018.), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављеног кандидата, као и опште 
услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом 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 – аутентич-
но тумачење). Кандидати морају испуњавати 
општи предуслов у погледу неосуђиваности, 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом 
надлежног органа да нису осуђивани за кривич-
на дела предвиђена наведеним прописима. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверене копије 
диплома, односно уверења о стеченом висо-
ком образовању; уверење / потврду / диплому 
којом се доказује просечна оцена претходних 
степена студија; списак објављених стручних 
и научних радова; потврду, односно уверење 
о уписаним докторским студијама; потписан 
формулар за пријављивање кандидата, као и 
снимљени фајл формулара на ЦД рому (линк: 
http: //www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nastavno-
osoblje/konkursi-za-izbor/formulari); фотокопију 
публикованих радова наведених у конкурсном 
формулару; доказе о испуњавању општих пре-
дуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у 
оригиналу или овереној копији. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ

ДОМ УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 72А

тел. 037/711-865

Радник обезбеђења 
без оружја / чувар
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18) и Законом о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС” бр. 18/10, 
55/13, 27/18, и 10/19), сваки кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове:средње 
образовање; положен стручни испит из области 
заштите од пожара; лиценцу за вршење основ-
них послова службеника обезбеђења-без 
оружја; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима односно 
студентима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци и да према истом није,у складу са 
законом, утврди дискриминаторно понашање. 
Као доказ уз пријаву на оглас,подноси се:краћа 
биографија кандидата (ЦВ); оверен препис 
дипломе; оригинал извода из матичне књиге 
рођених; оригинал уверење о држављанству. 
Дом за сваког кандидата прибавља:уверење о 
неосуђиваности и неутврђености дискримина-
торног понашања. Изабрани кандидат дужан је 
да Дому ,пре закључења уговора о раду-пре-
да лекарско уверење о здравственом стању (о 
томе да има психичку,физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима однос-
но студентима). Пријаве на оглас се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови”, на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Одлука о избору кандидата донеће 
се у законском року.
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ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР БУКИЛИЋ”

Туларе, 16240 Медвеђа
тел. 063/1743-500

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време, до повратка запосленог са 
функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
139 и 140 Законама о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018, 10/19, 6/20, 129/21), кандидат треба 
да има одговарајуће образовање стечено на 
студијама другог степена академских студија, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области из одго-
варајућег предмета, односно групе предмета, 
одређеног занимања према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кан-
дидат треба 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 безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити 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, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије. Кандидат 
попуњава пријавни формулар скинут са звани-
чне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и уз одштампан, попуњен 
и потписан формулар који је обавезан доставља 
и своју пријаву по конкурсу. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе или уве-
рење о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију; уверење 
из основног суда и уверење из МУП-а; доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима доказује се уве-
рењем надлежног дома здравља - Служба меди-
цине рада, пре закључивања уговора о раду, 
доставља га изабрани кандидат. Предвиђена 
психолошка процена способности кандидата за 
рад са ученицима обавља се у складу са Зако-
ном; Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати препорученом поштом на адресу 
Основна школа „Владимир Букилић”, 16247 Тула-
ре, Владимира Букилића 9 или предати лично у 
секретаријат школе, са назнаком „За конкурс - 
конкурсној комисији школи”, радним данима од 
08 до 13 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Оглас објављен 09.11.2022. године, у публика-
цији „Послови”, дана поништава се у целости. 

НИШ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Асистент за ужу научну област 
Технологије и технички системи 

заштите
на одређено време

Асистент за ужу научну област 
Друштвено-хуманистичке науке у 
заштити радне и животне средине

на одређено време

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђе-
ни Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета заштите на раду у Нишу и Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника Факултета заштите на 
раду у Нишу: студент докторских академских 
студија у одговарајућој научној области који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад; познавање 
рада на рачунару; познавање једног светског 
језика; објављени научни, односно стручни 
радови из области за коју се бира. Као одго-
варајуће докторске академске студије за ужу 
научну област Технологије и технички системи 
заштите, сматрају се докторске академске сту-
дије из научне области Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду и Машин-
ско инжењерство. Као одговарајуће доктор-
ске академске студије за ужу научну област 
Друштвено-хуманистичке науке у заштити рад-
не и животне средине, сматрају се докторске 
академске студије из научне области Психолош-
ке науке. Кандидати уз пријаву подносе: био-
графију, доказе о испуњености услова конкур-
са, списак референтних публикација и прилоге 
који документују наводе из пријаве и омогућују 
увид у научни рад и стручне квалификације 
кандидата. Уз пријаву, кандидати су дужни да 
попуне образац који је доступан на интернет 
страници Факултета. Пријаве се подносе на 
адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. 
Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављи-
вања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве кандидата које нису поднете на пропи-
сан начин, сматраће се неуредним и неће бити 
разматране. Поднета конкурсна документација 
неће се враћати кандидатима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022./2023. године односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању (IV степен стручне спреме); 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента у складу са Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. глас-
ник РС” бр. 87/2019); познавање ромског јези-
ка; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовни-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ста просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потребна документација: ЦВ; оверена 
фотокопија дипломе о стеченој стручној спре-
ми; доказ о савладаном одговарајућем програ-
му обуке за педагошког асистента – оверена 

фотокопија; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење (изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење полицијске управе из казнене 
евиденције МУП-а и из надлежног суда). Уко-
лико кандидат нема савладан Програм обуке 
у складу са Правилником, дужно је да у року 
од шест месеци од дана пријема у радни однос 
достави доказ о савладаној обуци. Доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад се доставља уз пријаву у 
случају да је одговарајуће образовање стечено 
ван територије РС. Уверења не могу бити ста-
рија од 6 месеци. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу, 
са назнаком „пријава на конкурс за радно место 
педагошки асистент”, Предшколска установа 
„Лане”, Мишићева 1, 18220 Алексинац. Теле-
фон: 018/4804-827 и 018/4804-949.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор 

за ужу уметничку област – Гудачки 
инструменти, Виола

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор 
у звање и заснивање радног односа настав-
ника поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 74. Закона о 
високом образовању, одредбама Минималних 
услова за избор у звања наставника на универ-
зитету („Службени гласник РС” број 101/2015, 
102/2016, 119/2017 и 152/2020), чланом 165. 
Статута Универзитета у Нишу, одредбама Пра-
вилника о поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Нишу и Ближим критеријумима за избор у 
звања наставника Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу” број 3/2017, 7/2017, 
4/2018, 1/2019, 1/2020, 2/2020, 1/2021 и 5/2022 
– даље: Ближи критеријуми). Испуњеност усло-
ва учесника конкурса за избор у звања настав-
ника сагледава се на основу референци које 
је остварио у периоду од избора у претходно 
звање наставника до истека рока за пријављи-
вање кандидата на Конкурс, осим када се први 
пут бира у звање наставника када се узимају у 
обзир референце у периоду од претходних пет 
година од дана објављивања Конкурса. Прили-
ком пријављивања на Конкурс кандидати под-
носе: пријаву на Конкурс (образац пријаве на 
Конкурс кандидати могу преузети на интернет 
страници Факултета – www.artf.ni.ac.rs); ове-
рене фотокопије диплома стечене на акреди-
тованим високошколским установама о свим 
завршеним нивоима акредитованих студија из 
области за коју је Конкурс објављен. У случају 
да кандидат уверењем доказује стечен стручни, 
академски, уметнички односно научни назив, 
прилаже наведено уверење оригинал или 
оверену фотокопију, као и оригинал потврде 
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надлежне високошколске установе да диплома 
није издата. Ако је диплома стечена у иностран-
ству кандидати подносе доказ о томе да је 
диплома призната у складу са одредбама Зако-
на о високом образовању; доказ о искуству у 
педагошком раду са студентима (уколико посе-
дују); биографију са библиографијом у штампа-
ном и електронском облику – на компакт дис-
ку у Wорд формату и пратећим материјалом. 
Компакт диск се прилаже у 4 (четири) истовет-
на примерка; попуњен, одштампан и потпи-
сан образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставника који се налази на wеб пор-
талу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). 
Уколико кандидат нема кориснички налог на 
wеб порталу Универзитета у Нишу, потребно 
је да се ради отварања налога обрати Пројек-
танту информатичке инфраструктуре Факулте-
та, путем електронске поште: dejan.krasic@artf.
ni.ac.rs; кандидати који су у радном односу на 
Факултету подносе рецензије прописане чла-
ном 17. Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Нишу за репрезентативне референце 
у пољу уметности које су остварили почев од 
26. јула 2022. године; уверење надлежне поли-
цијске управе да против њих није изречена 
правноснажна пресуда за кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи, не старије од шест месеци. Кандида-
ти који конкуришу за избор у звања наставни-
ка одржавају и приступно предавање у складу 
са одредбама Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Нишу, када је оно Ближим кри-
теријумима предвиђено као обавезан услов за 
избор у звање наставника. Кандидати подносе 
пријаве на Конкурс са прилозима (конкурсну 
документацију) на адресу Факултета уметности 
у Нишу: Улица кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш. 
Рок за пријављивање кандидата на Конкурс је 
15 (петнаест) дана од дана објављивања Кон-
курса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
кандидата које нису поднете на начин пропи-
сан Правилником о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему декан Факул-
тета доноси посебан закључак и доставља га 
подносиоцу пријаве и Универзитету у Нишу.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

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

за 70% радног времена

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

за 50% радног времена

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

за 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред 
општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр, 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлуке УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и 
следеће услове у складу са чланом 139 став 1 
тач. 1-5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: да имају одговарајуће 
образовање: Кандидати морају да имају одго-
варајуће образовање прописано чланом 8. Пра-
вилника о педагошком и андрагошком асистенту 

(„Службени гласник РС”, бр. 87/2019) односно 
средње образовање (IV степен) и савладан про-
грам обуке „Интегрални програм обуке за ост-
варивање основног образовања одраслих по 
моделу функционалног основног образовања 
одраслих” према члан. 5. и 6. Правилника о 
условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за оства-
ривање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13). Уко-
лико лице нема савладан наведени програм 
обуке дужно је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос; да су 
држављани Републике Србије; 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 родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да поседују психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима (доказ 
о испуњености овог услова установи доставља 
изабрани кандидат пре закључења о уговора о 
раду); да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву се прилаже следећа документација: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије; радна биографија; оригинал или ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених, 
односно венчаних; оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије не 
старија од шест месеци од дана објављивања 
конкурса; оригинал или оверена копија дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о савладаном 
програму обуке „Интегрални програм обуке за 
остваривање основног образовања одраслих по 
моделу функционалног основног образовања 
одраслих”; уверење надлежне Полицијске упра-
ве о неосуђиваности за кривична дела наведена 
у тексту конкурса; доказ да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - оригинал или оверену фотокопију 
потврде Повереника за заштиту равноправности 
Републике Србије не старији од датума објављи-
вања конкурса; доказ да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи (само за кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику). 
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве предати непосредно 
школи или слати путем поште на адресу: Основ-
на школа „Надежда Петровић”, 18311 Сићево. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон: 018/4151-
411.

НОВИ ПАЗАР

ОШ БРАТСТВО НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 064/1875-302

Наставник математике
са 80% радног времена на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
раднице преко 60 дана, до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник физике
са 20% радног времена на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
раднице преко 60 дана до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
услове у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 , 6/20 и 
129/21) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Да испуњава услове у погледу степена 
и врсте стручне спреме прописане Правилни-
ком 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, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19, 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 и 15/2022); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар- фор-
мулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања, који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs) потребно је поднети и следећа докумен-
та: доказ о поседовању одговарајућег образо-
вања (оригинал или оверена копија дипломе, 
или уверења уколико није издата диплома), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал и оверена 
копија), уверење о неосуђиваности из МУП-а, 
не старије од 6 месеци; доказ о знању српског и 
босанског језика - кандидат доказује стеченим 
средњим,вишим или високим образовањем на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, или потврдом о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
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најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса 
бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о 
основама система обрзовања и васпитања -уко-
лико га поседује,оригинал или оверена копија 
(кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит односно испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из наведених дисциплина 
и потребно је да приложи доказ о томе). Канди-
дат који нема ово образовање, обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос као услов за пола-
гање испита за лиценцу, кратку биографију. 
Доказ о поседовању психичке,физичке и здрав-
ствене способност за рад са ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријавни формулар и документа 
о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на адресу: Основна школа „Брат-
ство”,ул. Гојка Бачанина бр. 50, 36300 Нови 
Пазар. За додатне информације обратите се 
секретару школе на број: 064/1875-302.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена раднице на 

боловању, са 125% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, кан-
дидат мора испуњавати и посебне услове про-
писне у члану 139 , 140 и 141 Закона о основама 
система образовање и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС” број - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019). Уз пријаву на конкурс 
доставити следеће документе: доказ о одгова-
рајућој стручној спреми: дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет / профил 
енглески језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет 
/ профил енглески језик), дипломирани фило-
лог англиста – мастер; уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; 
доказ о неосуђиваности - не старије од 6 месеци; 
доказ о испуњености услова о знању словачког 
језика - језик на коме се изводи настава. Иза-
брани кандидат доставља уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс траје 5 дана од дана објављивања. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент за ужу научну област 
Јавноправну и заснивање радног 

односа на радном месту наставника 
за наставни предмет Уставно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен научни степен / назив докто-
ра правних наука, претходно завршен правни 
факултет и стечен академски назив магистра 
правних наука, односно претходно заврше-
не основне и мастер академске студије права. 
Услови за избор су предвиђени Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 - аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Стату-
том Универзитета, Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду, Статутом 
Факултета, Правилником о условима и поступку 
за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Правном факултету 
у Новом Саду и Правилником о организацији и 
систематизацији послова на Правном факулте-
ту у Новом Саду. ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому или уверење о научном степе-
ну/називу доктора правних наука (оригинал 
или оверену фотокопију), диплому о заврше-
ном правном факултету (оригинал или оверену 
фотокопију), диплому о стеченом академском 
називу магистра правних наука (оригинал или 
оверену фотокопију), односно дипломе о завр-
шеним основним и мастер академским студија-
ма права (оригинали или оверене фотокопије), 
списак својих научних радова и по један приме-
рак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: 
Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг 
Доситеја Обрадовића бр. 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18
тел. 021/6040-656

1. Васпитач
на одређено време, најдуже 2 године

7 извршилаца

2. Васпитач
на одређено време, најдуже две године, 

са 50% радног времена
2 извршиоца

3. Васпитач
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

4. Сервирка
на одређено време, најдуже две године

7 извршилаца

5. Возач возила Б категорије
на одређено време, најдуже две године

6. Помоћни радник
на одређено време, најдуже две године

2 извршиоца

7. Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу
на одређено време, најдуже две године

8. Кувар / посластичар
на одређено време, до повратка одсутне 

запослене са породиљског одсуства

9. Руководилац послова у 
угоститељству

на одређено време, најдуже две године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће опште услове: 1. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и 

ученицима; 2. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). За радно место 1, 2 и 
3: У погледу образовања, кандидат треба да 
поседује одговарајуће: а) високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
или б) високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године, 
или в) више образовање. За радно место 4: 
У погледу образовања, кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: 1. средње образо-
вање; 2. изузетно основно образовање и нај-
мање три године радног искуства на тим посло-
вима. За радно место 5: У погледу образовања, 
кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1. средње образовање, 2. возачка дозвола 
Б категорије. За радно место 6: У погледу обра-
зовања, кандидат треба да поседује основно 
образовање. За радно место 7: У погледу обра-
зовања, кандидат треба да поседује одгова-
рајће средње образовање здравствене струке. 
За радно место 8: У погледу образовања, кан-
дидат треба да поседује средње образовање. 
За радно место 9: У погледу образовања, кан-
дидат треба да поседује: 1. високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.9.2005. 
године; 2. образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.9.2005. године.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у часопису „Посло-
ви”. На сајту Министарства просвете постављен 
је формулар који се попуњава приликом прија-
ве. Формулар је доступан на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве прис-
тигле електронском поштом неће се узимати у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
треба да приложе: 1. доказ о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела (из Казнене 
евиденције МУП-а); 2. доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); 3. оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој сручној спреми; 4. Оверену 
фотокопију возачке дозволе Б категорије (само 
за радно место 5). Конкурс спроводи конкур-
сна комисија од најмање 3 члана коју име-
нује директор. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
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сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе који успуњавају услове 
за пријем у радни однос, сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дос-
тављања образложене листе. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара установе на 
телефон 021/6040-656.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића 4а

Васпитач са лиценцом

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: Одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
струдије, специјалистичке академске струдије 
или спрецијалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септрембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године, или одговарајуће 
више образовање; положен испит за лицен-
цу (дозвола за рад); да има психичку,физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 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: Уз пријаву на конкурс (попуњен 
Пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), кандидат треба да прило-
жи: радну биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
лиценцу - оригинал или оверену фотокопију, 
уверење да лице није осуђивано за кривич-
на дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система обрзовања и вас-
питања, уверење о држављанству или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), фотокопију личне кар-
те. Напомена: Лекарско уверење (уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима) кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве и доказе о испуњености услова из кон-
курса доставити, лично или поштом на адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс - васпитач са 
лиценцом”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21426 Вајска, Маршала Тита 33
тел. 021/755-873

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

са 88,89 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2027, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), да има 
одговарајуће високо образовање за радно 
место наставника, односно да испуњава услове 
из члана 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закони, 6/2020 129/21) и да испуњава усло-
ве у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021) за 
наведено радно место; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима, 
да лице које конкурише није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 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 родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, да има у складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом који се налази на зва-
ничној интернет страници, школи се доставља: 
оверена фотокопија дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020 и 3/2021) за радно место за 
које конкурише, оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених на про-
писаном обрасцу са холограмом, оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
РС (не старији од 6 месеци), потврду Поверени-
ка за заштиту равноправности да није утврђено 
дискриминаторно понашање, фотокопију лич-
не карте, уколико диплома није издата на срп-
ском језику, потврду да зна српски језик а за 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику-доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, доказ односно уверење о поседо-

вању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, издато од стране одго-
варајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору настав-
ника, комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену са 
рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, непотпуне 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са свим траженим 
документима и доказима о испуњавању усло-
ва, доставити лично или на адресу: Основна 
школа „Алекса Шантић”, улица Маршала Тита 
број 33, 21 426 Вајска, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”, са 
назнаком „За конкурс-Наставник предметне 
наставе-немачки језик”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Школе 
на телефон: 021/775-873.

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

1. Сарадник у настави за област 
ликовних уметности, ужа област 

Нови ликовни медији
са 50% радног времена 

на одређено време 1 година

2. Сарадник у настави за област 
примењених уметности и дизајна, 

ужа област Дизајн ентеријера
са 50% радног времена 

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: За радно место 1: Студент мастер ака-
демских студија из области ликовних уметности, 
ужа област нови ликовни медији и завршене 
основне академске студије из области ликовних 
уметности, ужа област нови ликовни медији са 
укупном просечном оценом најмање осам (8). 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не чланом 83. Закона о високом образовању и 
чланом 127. Статута Академије уметности. За 
радно место 2: Студент мастер академских сту-
дија из области примењених уметности и дизај-
на и завршене основне академске студије из 
области примењених уметности и дизајна, ужа 
област дизајн ентеријера са укупном просечном 
оценом најмање осам (8). Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене чланом 83. Закона 
о високом образовању и чланом 127. Статута 
Академије уметности. Статут Академије умет-
ности у Новом Саду налази се на сајту Акаде-
мије уметности (www.akademija.uns.ac.rs – u 
sekciji „Nastavnici-Konkursi”).

ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: 1. пријаву 
на конкурс која мора да садржи назив рад-
ног места за које кандидат конкурише, списак 
документације коју прилаже, контакт адре-
су, број телефона, имејл адресу; 2. попуњен 
образац биографских података (Образац 2Б) 
који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs u sekciji „Nastavnici-
Konkursi”) приложен у штампаној и елек-
тронској форми (у Word формату на УСБ-у);  
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3. оверену фотокопију дипломе о завршеним 
одговарајућим студијама и додатак дипломи; 
4. уверење о уписаним мастер академским сту-
дијама и уверење о просечној оцени на студија-
ма првог степена; 5. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6. 
уверење о некажњавању прибављено искључи-
во од муп-а (не старије од 6 месеци); 7. личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска 
лична карта). Рок за пријаву на Конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова достављају се искључиво у штампаној 
форми на адресу: Академија уметности, Нови 
Сад, Ђуре Јакшића бр. 7.

ПАНЧЕВО

ОШ „БОРА РАДИЋ”
Баваниште, Вукице Митровић 1

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има средње 
образовање у четворогодишњем трајању, зна 
ромски језик и има савладан програм обуке у 
складу са Правилником о педагошком и андра-
гошком асистенту 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз одштампан образац пријавног формулара, 
кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) и уве-
рење или потврду да није осуђиван (не старије 
од 6 месеци). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци), 
прилаже кандидат приликом заснивања радног 
односа, пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 овог закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Разговор са кандидатима 
биће обављен у просторијама школе. Комисија 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се предају непосредно у 
секретаријату школе сваког радног дана од 8 
до 14 часова или поштом на адресу: ОШ „Бора 
Радић”, 26222 Баваниште, Вукице Митро-
вић број 1. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос на радно место педагошки асис-
тент”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ”
26350 Самош, Маршала Тита 27

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду, за пријем у 
радни однос кандидат треба да испуњава и 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
чланом 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и то: 1. да има одговарајуће 
образовање - високо образовање 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 или групу 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, високо образовање стечено 
на основним студијама првог степена/ основне 
академске, односно струковне студије и спе-
цијалистичке струковне студије у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 4. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 5. 
да има држављанство Републике Србије, 6. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), 7. да 
има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора 
дужан је да положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност. 
Услови из става 1 овог члана се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тачка 1), 2), 4) и 5) овог члана су саставни 
део пријаве на конкурс а доказ из става 1 тач-
ка 3) прибавља се пре пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете; доказ 
да поседују одговарајуће образовање (оверену 
копију дипломе о стеченом образовању); ове-
рену фотокопију документа о положеном испи-
ту за дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручних сарадника (лиценцу); оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них на новом обрасцу; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривича дела из чл. 139 
ст. 1 тач. 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, оригинал или оверена 
фотокопија уверења да кандидат није правнос-

нажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, потврду о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања (у оригина-
лу), доказ о познавању српског језика уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику, биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлог програма рада дирек-
тора школе. Оверене фотокопије докумената 
не могу бити старије од 6 месеци. Резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе) школа прибавља 
по службеној дужности. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да положи испит за дирек-
тора у року од две године од дана ступања на 
дужност. Психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за послове запошљавања 
применом стандардних поступака, а на упут 
школе. Пре закључења уговора о раду канди-
дат треба да прибави уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способносзт за рад 
са децом и ученицима. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса слати на адре-
су школе, са назнаком „Не отварати, пријава 
за конкурс за директора”. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗОРАН ПЕТРОВИЋ”

26206 Сакуле, Трг Маршала Тита 9
тел./факс: 013/685-109

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 140 став 1, 2 и 3, чл. 122 и чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021 у даљем тексту: 
Закон) и то: 1. да има одоварајуће високо обра-
зовање чл. 140 став 1, 2 и 3 стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) и то: 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, 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 става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и 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 образо-
вањем. 2. Да поседује дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, педагога или психолога, обуку и 
положен испит за директора (изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); 3. да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одгоарајућег образовања; 4. да има психичку, 
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физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5. да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; 6. да није осуђиван 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 
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; 7. да има држављанство 
Републике Србије и 8. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси одгова-
рајућу документацију којом доказује да испуња-
ва прописане услове, и то: радну биографију 
са прегледом кретања у служби, диплому или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високим образовању, уверење 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно уверење о положе-
ном стручном исчиту за лиценцу (дозвола за 
рад), потврду о радном стажу са подацима о 
пословима и радним задацима које је обављао, 
уверење о држављанству са холограмом, извод 
из матичне књиге рођених (подносе кандида-
ти који су променили презиме, односно име 
после издавања дипломе), уверење о некажња-
вању из суда, уверење из МУП-а да се не води 
истражни поступак (уверења треба да нису ста-
рија од 6 месеци), доказ да зна језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад – српски 
језик (у обавези су да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Докази о испуњавању 
услова конкурса подносе се у оригиналу или у 
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Одговарајуће уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, односно 
лекарско уверење, доставља изабрани канди-
дат након коначне одлуке о избору. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ни један кандидат 
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона, дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 3 Закона, 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. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у НСЗ „Послови”. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
26320 Банатски Карловац 

Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове из члана 122 став 
5, члана 139 и члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. 

закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: стече-
но одговарајуће високо образовање, прописано 
чланом 140 ст. 1 и 2 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 то: 1. одговарајуће висико образо-
вање за наставника у основној школи, однос-
но педагога или психолога, стечено на: А) 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 групу 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. Лице мора имати 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, Б) на основним 
студијама у трајању најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. дозвола 
за рад, односно положен испит за наставника 
или стручног сарадника; 3. обука или положен 
испит за директора установе: изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност; 4. најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 5. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 6. да лице није осуђивано правоснаж-
ном судском пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела про-
тив примања и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добра заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 7. држављанство 
Републике Србије; 8. да зна српски језик, као 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу: одштампан, попуњен и потписан образац 
формулара за пријаву на конкурс, преузет са 
странице сајта Министарства просвете: www.
mpn.gov.rs, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; кандидати који су 
стекли образовање по прописима о високом 
образовању почев од 10.09.2005. године под-
носе оверену фотокопију дипломе и основних и 
мастер студија; оверену копију уверење о поло-
женом стручном испиту или испиту за лицен-
цу, потврду да кандидат има најмање осам 
година рада на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образо-
вања: потврда садржи податак о радном стажу 
и пословима које је лице обављало и издаје је 
установа у којој кандидат ради. Ако кандидат 
није у радном односу, потврду издаје устано-
ва у којој је кандидат стекао радно искуствоо 
у области образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије (у оригиналу 
или оверену фотокопију) не старије од 6 месе-
ци; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здарвственој способности за рад са децом и 
ученицима, прибавља се пре закључења угово-
ра о раду на одређено време; уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага 
(у оригиналу или оверена фотокопија) не ста-
рије од 6 месеци; уверење привредног суда да 
кандидат није осуђиван правснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-

ти; уверење издато од надлежне полицијске 
управе о казненој евиденцији за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (у оригиналу 
или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (у ориги-
налу или оверена фотокопија); доказ / уверење 
о савладаној обуци или положеном испиту за 
директора школе (пријава која не садржи ово 
уверење или доказ неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико кандидат буде изабран биће у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); доказ да кандидат зна срп-
ски језик уколико образовање није завршио на 
српском језику (потврда одговарајуће високош-
колске установе да је положио испит из српског 
језика); оверена фотокопија доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) а уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања - доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора, односно изјава кандидата да 
у току његовог мандата није вршен стручно 
педагошки надзор и спољашње вредновање 
установе, уколико исте не поседује; биогра-
фија, са кратким прегледом кретања у служби, 
и стручним и организационим способностима. 
Комплетна документација подноси се у ориги-
налу или у овереним фотокопијама које је ове-
рио јавни бележник. Сва захтевана уверења не 
смеју бити старија од 6 месеци у тренутку под-
ношења. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана од објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се достављају у затворе-
ним ковертама на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс за директора школе”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон 013/651-227.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”
26310 Алибунар

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Образовање: лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне 
студије) и специјалистичке струковне студије, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017. године; или лице 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; или лице на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; или изузетно: лице које има 
средње образовање у складу са посебним зако-
ном. Кандидати требају да испуњавају следеће 
услове: 1. одговарајуће образовање; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/21); 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Уз одштампани 
1.формулар пријаве на конкурс коју кандида-
ти попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
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развоја РС, дужни су да доставе и 2. уверење 
о држављанству РС-не старије од 6 месеци, 3. 
фотокопију личне карте, 4. извод из матичне 
књиге рођених, 5.оверен препис-фотокопија 
дипломе, 6. уверење вишег или основног суда 
да против њега није покренут кривични посту-
пак 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 вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21 - даље: 
Закон), не старије од 6 месеци; 7. уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова РС о подацима из казнене евиденцији 
за кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци), 8. доказ о 
знању језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад- у обавези су да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику у виду доказа о положеном испиту из 
српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе. Здравствено 
уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом - доноси 
изабрани кандидат након доношења одлуке о 
избору кандидата. Обавезан је контакт телефон 
кандидата. Кандидати који уђу у ужи круг, врше 
проверу психофизичких способности кандида-
та за рад са децом, а проверу врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико је канди-
дат већ извршио проверу психофизичких спо-
собности, обавезно назначити у молби кад је и 
где извршена. Све копије морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима . Пријава се под-
носи у затвореној коверти, са назнаком „Прија-
ва за конкурс „, искључиво поштом, на адресу 
Предшколска установа „Полетарац” Алибунар, 
Вука Караџића бр. 6, 26310 Алибунар.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” 
КОВИН

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 9
тел./факс: 013/741-300
www.zmajkovin.edu.rs

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено 

време, до повратка одсутне запослене 
са функције директора школе

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одго-
варајуће образовање и то: одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 , 
6/20 и 129/21) и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 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 и 15/22) стечено: 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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 
(2) мора имати завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студирања или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова изабрани кандидат ако га не посе-
дују обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, а кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има напред наведено образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, ускладу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије и 5. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Услови под тачком 1-5 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова под тачком 1, 3, 4 и 5. подносе 
се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2. пре 
закључења уговора о раду. 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. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима код Националне службе за запошља-
вање 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 и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Кон-
курс ће бити отворен 8 дана од дана објављи-
вања у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”.

ОСТАЛО: Пријавни формулар за сва радна мес-
та доступан је на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и попуњавају га и достављању га сви 
кандидати. Уз пријавни формулар кандидат 
подноси: 1. оверену фотокопију дипломе- (ако 
је завршио студије по прописима који су уређи-
вали високо образовање почев од 10.9.2005. 
године онда и диплому за студије првог степе-
на и за студије другог степена и додатак дипло-
мама (додатак дипломи може бити у обичној 
фотокопији), 2. уверење да није осуђиван за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (из Полицијске управе)-оригинал или 
оверена фотокопија, 3. Уверење о држављан-
ству РС које није старије од 6 месеци-ориги-
нал или оверена фотокопија, 4. доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик)-канди-
дати који су основно,средње, више и високо 
образовање стекли на српском језику сматра 
се да знају српски језик, али морају поднети 
доказ о томе, осим ако су високо образовање 
стекли на српском језику и 5. радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни 
однос). Школа у складу са чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и важећим Законом о заштити података о лич-
ности обрађује тражене податке о личности 
потенцијалних кандидата, са којом обрадом се 
сматра да су се потенцијални кандидати сагла-
сили самим учешћем на конкурсу и слањем 
потребне докуменције. Рад у школи одвија се у 
две смене, које се мењају сваке друге недеље. 
Место рада је од понедељка до четвртка Ковин 
(матична школа), а петком Мало Баваниште 
(издвојено одељење). Пријавни формулар са 
потребном документацијом донети лично или 
послати поштом на адресу: ОШ „Јован Јова-
новић Змај” Ковин Трг Жарка Зрењанина 9, 
26220 Ковин, у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Додатне информације 
могу се добити на тел/факс:013/741-300 од 
секретара школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја

Наставник руског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), канди-
дат мора да испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20,129/21), и то: да има одговарајуће образо-
вање – за радно место наставника руског јези-
ка: у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20,129/21), под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, као и 
да степен и врста образовања буду у складу 
са Правиликом о степену и врсти образовања 
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наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022), за радно место чистачице, 
под одговарајућим образовањем подразумева 
први ниво образовања (ниво 1) који се стиче 
завршавањем основног образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштитећних 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 зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете (www.mpn.gov.rs/
формулар за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију кандидата; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месесци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију не старију од 6 месеци); оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер достављају још и 
оверену фотокопију дипломе којом потврђују 
да имају завршене основне академске студије 
студијског програма; уверење МУП-а из казнене 
евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); непостојање дискриминаторског понашања 
на страни кандидата утврђено у складу са зако-
ном (кандидат прибавља потврду од Поверени-
ка за заштиту равноправности), доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ 
представља потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе 
која 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 се 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. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директору 
у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у 

року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кан-
дидатима. Пријаве са доказима о испуњености 
услова (потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом) доставити лично у 
школу, радним даном од 07.00 до 15.00 часова, 
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс 
- уписати радно место за које се конкурише”, 
или слати на адресу школе: Основна школа 
„Слободан Јовић” нема улице бб., 12256 Волуја, 
са назнаком „За конкурс ____ (навести радно 
место за које се конкурише)”. Контакт телефон: 
012/880-100 и 012/670-520.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из чла-
на 140 става 1 тачке 1) подтачка (2) мора ди 
има завршене студије првог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат 
треба да испуњава и услове у погледу сте-
пена и врсте образовања прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 16/20, 19/20, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22) за рад-
но место за које конкурише; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема VII/1 степен, 
економске струке. Кандидат треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21), и то: 1. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 2. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. да има држављан-
ство Републике Србије; 4. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: потребно је да кандидати попуне 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену копију), кратку 
биографију - ЦВ са адресом и бројем телефона. 
Доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
се доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику или језику 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима – лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом достављају 
се у затвореној коверти на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс”. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

12254 Раброво, Светог Саве бб.
тел. 012/885-120, факс: 012/885-220

e-mail: skolarabrovo@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
за 88,89% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139, 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
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РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21) и то: одговарајуће образовање у скла-
ду са члановима 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 
6/20, 129/21); 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правиликом о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022) за рад 
на радном месту наставника разредне наставе 
и наставника енглеског језика, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштитећних међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете 
(www.mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања), 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију кандидата; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; лица која су стекла звање мас-
тер достављају још и оверену фотокопију дипло-
ме којом потврђују да имају завршене основне 
академске студије студијског програма; уверење 
МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); непостојање дискримина-
торског понашања на страни кандидата утврђе-
но у складу са законом (кандидат прибавља 
потврду од Повереника за заштиту равноправ-
ности) доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; доказ представља потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика; доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење). Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле која 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 у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-

ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са 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 дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни 
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Прија-
ве са доказима о испуњености услова (потребну 
документацију, заједно са одштампаним форму-
ларом) доставити лично у школу (радним даном 
од 08.00 до 14.00 часова), или слати поштом 
на горе наведену адресу, у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурс ____ (навести радно 
место за које се конкурише)”. Контакт телефон: 
012/885-120.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако: има основно образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Додатна знања /испити / радно искуство: општа 
здравствена способност. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и 
радну биографију, са адресом и контакт телефо-
ном; диплому о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС – не старије од 6 месеци; уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а) – не 
старије од 6 месеци; пријавни формулар (обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја). Кандидати подносе докумен-
та у оригиналу или оверене копије. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом, достављају установи. Пре закључења 
уговора о раду кандидат доставља доказ којим 
потврђује да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. По завр-
шетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште (са повратницом), на горе 

наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов” и 
преко телефона 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

31330 Прибој, Вука Караџића 5

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 
10/19, 06/20 и 129/21): 1. да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 овог закона 
за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога; 2. да има дозволу за 
рад (лиценцу) наставника и стручног сарадника 
у школи; 3. да има психичку, физичку и здрав-
стену способност за рад са децом и ученицима; 
4. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од три месеца као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђрно дискриминаторско пона-
шање; 5. да није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; 6. 
да има држављанство Републике Србије; 7. да 
зна српски језик (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику); 8. да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 9. да има обуку и положен испит 
за директора установе (кандидати који немају 
положен испит дужни су да га положе у року 
од 2 године од ступања на дужност директора).

ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документа-
цију уз пријаву: биографију са прегледом рад-
не биографије; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценца); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања; доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискримина-
торског понашања - уверење МУП-а; доказ да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак – уверење суда; доказ да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности - уверење привред-
ног суда; извод из МК рођених (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за 
директора уколико је поседује; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе у 
оцени спољашњег вредновања за кандидате 
који су предходно обављали дужност директо-
ра; предлог програма рада школе у мандатном 
периоду; фотокопију личне карте. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима – лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду. Рок за достављање пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве се достављају на горе 
наведену адресу, са назнаком (на коверти) 
„Пријава на конкурс за директора школе”.



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4530.11.2022. |  Број 1016 |   

СМЕДЕРЕВО

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18

тел. 026/310-631

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
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 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; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова који 
су предвиђени чл. 139 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања из т. 1, 3, 4 и 
5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из т. 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању, доказ да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања – (уверење надлеж-
не полицијске управе, не старије од 6 месеци), 
доказ да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања – (уверење надлежног суда, не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци), кратак ЦВ, лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре потписивања уговора о 
раду. Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. У 
поступку одлучивања о избору кандидата врши 
се претходна провера психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. На психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима упућују се кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Након пријема 
резултата претходне провере психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима 

кандидати који испуњавају услов за пријем у 
радни однос позивају се на разговор. Решење 
о избору кандидата доноси директор школе у 
року од 8 дана од достављања образложене лис-
те кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са потребном документацијом подно-
се се лично или путем препоручене поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос - за наставника рачунар-
ства и информатике”.

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

тел. 026/617-390

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запосленог који обавља функцију 

помоћника директора, а најдуже до 
31.08.2022. године

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 чла-
ном 3 став 1 тачка 1.а) 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, 1/20222, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) и 
да испуњавају остале услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
приправника и других лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испи-
та), оригинал или оверену фотокопију уверења 
(не старије од 6 месеци) полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (односи 
се на кандидате који нису образовање стекли 
на српском језику) и радну биографију-пожељ-
но. Кандидати са завршеним мастер студија-
ма достављају и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама 
које морају бити из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријава се 
подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. Попуњен и одштампан формулар са 
неопходном документацијом се може достави-
ти непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др 
Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића 9. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
тел. 026/617-390. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб.

тел. 026/4761-699

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилника 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 и 11/2019 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 
2/22): да поседује одговарајуће високо образо-
вање у смислу чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (за наставнике, 
васпитаче и стручне сараднике) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, или 
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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, попропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се изводи образовно-васпитни рад; није 
правоснажно осуђиван за кривично дело за 
које је предвиђена безусловна казна затвора 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетника, 
занемаривање и злостављање малолетника 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
легалног промета и против човечности и дру-
гих добар азаштићених међународним правом, 
безобзира на кривичну санкцију, и да за њега 
није утврђено дискриминаторно понашање у 
складу са законом,; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за 
радно место наставника разредне наставе, тре-
ба да доставе оригинале или оверене фотоко-
пије следећих докумената (обавезно): попуњен 
пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од шест месеци) доказ 
о поседовању образовања 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 - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно 
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уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија и краћу биографију. Доказ о нео-
суђиваности за наведена кривична дела, про-
писана чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и доказ да канди-
дат није под истрагом саставни су део пријаве 
на конкурс, а психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат је дужан да 
пре закључења уговора о раду прибави доказ о 
поседовању менталне, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима. Сви 
остали документи су саставни део пријаве на 
конкурс. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну њихове способности за рад са децом и уче-
ницима код надлежне службе за запошљавање. 
Пријаве се могу доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” 
Лугавчина, Бориса Кидрича бб.,11 321 Лугав-
чина, са назнаком „За конкурс за радно место 
наставника разредне наставе”. Све информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 026/4761-699.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Редовни/ванредни професор за ужу 
научну област Природне науке

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање 
радног односа: научни назив доктор биолошких 
наука; испуњени и остали услови предвиђени 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Новом Саду и Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
Статутом Педагошког факултета у Сомбору и 
Правилником о условима и поступку за избор у 
звање и заснивање радног одоса наставника и 
сарадника на Педагошком факултету у Сомбору. 
Кандидати уз пријаву подносе: оверене фотоко-
пије диплома свих нивоа студија са додацима 
диплома, попуњен образац биографских подата-
ка (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) 
приложен у штампаној и електронској форми, 
библиографију објављених радова и саме радо-
ве, евалуацију студената о педагошком раду, 
уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију 
личне карте. Пријаве са документацијом, дос-
тављају се Педагошком факултету у Сомбору, 
Подгоричка 4, Сомбор. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Место рада 
Сомбор. Конкурс остаје отворен петнаест (15) 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Поступак избора у звање и заснивање радног 
односа спроводи се у складу са одредбама Зако-
на о високом образовању, одредбама Статута и 
општих аката Универзитета у Новом Саду и Ста-
тута и општих аката Факултета. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/2435-100

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

запосленог именованог на радно место 
директора школе, до истека мандата, 

најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: општи услови: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно лице; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – за настав-
нике и стручне сараднике; да има одгова-
рајуће образовање, прописану стручну спрему; 
да није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање три месеца 
затвора и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајњу од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе 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 коју није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање или давање мита, 
за кривично 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. Посебни услови: да има 
одговарајуће образовање, поседовање одго-
варајућег образовања (предвиђено чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања) и то: високо образовање стечено 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 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; или високо 
образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу: крат-
ку биографију, попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању уверење да лице није 
кажњавано или осуђивано (не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Кандидат мора да има доказ о завршеној 
школи на српском наставном језику. Сва при-
ложена документација мора бити у оригиналу 
или фотокопији, односно препису који мора 
бити оверен у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”, лично или поштом, на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Телефон за информације 022/2435-100. 
Одлуку о о избору кандидата донеће конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима у Националну 
службу за запошљавање у Сремској Митрови-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Одлука о избору кандидата ће 
бити донета у законском року.

ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ 
СРПКИЊА”

22408 Врдник, Бошка Сремца бб.

Наставник физике
на одређено време,  

са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да испуња-
вају услове за заснивање радног односа пред-
виђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1. да имају 
одговарајуће образовање; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да имају држављан-
ство Репулике Србије; 4. да имају знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 5. 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању - диплома о завршеном 
високом образовању на студијама другог сте-
пена (300 ЕСПБ бодова) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (професор физике, дипломирани физи-
чар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофи-
зичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломира-
ни физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физи-
чар истраживач, дипломирани професор физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физићар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и екс-
перименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер професор физике, дипло-
мирани физичар информатичар, мастер профе-
сор физике и хемије, мастер професор физике 
и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије, дипломирани физичар 
- мастер физике-астрономије, дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике, дипломи-
рани професор физике-хемије, мастер, дипло-
мирани професор физике-информатике, мас-
тер, дипломирани физичар, професор физике 
-мастер, дипломирани физичар - теоријска и 
експериментална физика - мастер, дипломира-
ни физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломирани 
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физичар, професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер, дипломирани физичар 
- професор физике и хемије за основну школу 
- мастер; мастер професор математике и физи-
ке; мастер професор информатике и физике); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминатроног понашања - уверење из казне-
не евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију) и доказ о знању српског језика (дос-
тављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику); ЦВ 
биографија кандидата - није обавезна. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговаремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање. Приложена документација се не враћа. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандида-
та које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене поште 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник историје
са 50% норме, на одређено време 

замена одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у чл. 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове и то: одгова-
рајуће образовање сходно члану 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/2020и 129/21) и члана 3 став 1 тач-
ка 6 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012... и 10/22), да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да су државља-
ни Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: краћу биографију; 
одштампан пријавни формулар који кандидат 
попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, односно 
уверења - ако диплома није издата); извод из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
(из МУП-а) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија) - не старије од 6 месеци; 
доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на српс-
ком језику. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима не 

старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на кон-
курс са потребном документацијом доставити 
на адресу: ОШ „Душан Јерковић”, 22320 Инђија, 
Душана Јерковића 1, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 022/561-420.

Наставник немачког језика
са 62% норме, на одређено време, 

замена одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у чл. 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове и то: одгова-
рајуће образовање сходно члану 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/2020и 129/21) и члана 3 став 1 тач-
ка 3 подтачка 4 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012... и 10/22), да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да су држављани Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу 
биографију; одштампан пријавни формулар 
који кандидат попуњава на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе траженог степена и врсте обра-
зовања, односно уверења - ако диплома није 
издата); извод из матичне књиге рођених, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија), уверење (из МУП-а) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија)-не старије 
од 6 месеци; доказ да зна српски језик канди-
дат доставља само уколико образовање није 
стекао на српском језику. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом доставити на адресу: ОШ „Душан Јер-
ковић”, 22320 Инђија, Душана Јерковића 1, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-
420.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА”

22310 Шимановци, Трг светог Николаја 18
тел. 022/480-852

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити 
изабрано лице које: 1) поседује одговарајуће 
високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: - студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
- студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука и да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника, 
педагога и психолога, обуку и положен испит 
за директора установе, 2) има дозволу за рад 
наставника или стручног сарадника, 3) има 
најмање 8 година рада у школи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 4) има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност); 5) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) 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 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, затим 
да се против њега не води истрага, нити да је 
подигнута оптужница за кривично дело, као 
и да није осуђиван правноснажном пресудом 
за привредни преступ; 7) има држављанство 
Републике Србије; 8) зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Уз пријаву 
(пријавни формулар се попуњава на званичној 
интернет страни Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, који се одштампа) на 
конкурс кандидат треба да поднесе: уверење 
о држављанству Републике Србије; диплому 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу наставника или стручног 
сарадника. Потврду о радном искуству у школи 
од најмање 8 година на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; оверену фотокопију лиценце за 
директора установе уколико је има - овера 
фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса, (уколико кандидат не доста-
ви овај доказ његова пријава се сматра потпу-
ном); лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима (може и старије од 6. месеци, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење), уверење о некажњавању од МУП-а, 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак од суда опште надлежности, 
уверење о неосуђиваности Привредног суда; 
писмени доказ да зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, извод 
из матичне књиге рођених; биографију са 
краћим прегледом кретања у служби и прегле-
дом програма рада школе; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно 
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обављало дужност директора школе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања. 
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 препо-
ручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада 
у недељу или на дан државног празника, или у 
неки други дан кад Школа не ради, рок истиче 
истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи радну 
биографију и све доказе о испуњености услова 
за избор чије се прилагање захтева конкурсом. 
Учесник конкурса може доказе о испуњености 
услова за избор доставити после истека рока за 
достављање пријава на конкурс, али само ако 
учини вероватним да те доказе није могао да 
благовремено прибави из оправданих разлога. 
Доказе о оправданости разлога за пропуштање 
рока учесник конкурса је обавезан да доста-
ви заједно са накнадно поднетим доказима за 
избор. Накнадно достављање доказа за избор 
може се прихватити само ако их је Школа при-
мила пре него што је Комисија почела да раз-
матра конкурсни материјал. Сва приложена 
документа не могу бити старија од 6 месеци, 
а фотокопије докумената морају бити овере-
не код надлежног органа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са документацијом, слати 
поштом на адресу: ОШ „Душан Јерковић Уча” 
Шимановци, Трг Светог Николаја 18, са назна-
ком „Конкурс за избор директора” или предати 
лично у секретаријату школе. Примљена доку-
ментација се не враћа кандидатима, већ се дос-
тавља министру ради доношења одлуке о избо-
ру директора. Ближе информације на телефон: 
022/480-852 - секретар школе.

СУБОТИЦА

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 53

тел. 024/644-115

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 75% радног времена

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економска 
или гимназија).

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 ЗОСОВ, и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 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 достави: 
оригинал или оверену копију доказа о стеченом 
одговарајућем образовању (диплома, сведочан-
ство); уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђиван у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
биографију са прегледом радних ангажовања 
(обавезно навести адресу за пријем поште и 
број телефона). Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Копије доказа које се под-
носе при конкурисању морају бити оверене од 
стране надлежног органа, у супротном се неће 
узети у разматрање. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија, коју је именовао директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упутиће се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу 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 ће оба-
вити разговор са кандидатима са листе канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и донети решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве доставити на 
горе наведену адресу, са назнаком ”Конкурс за 
пријем у радни однос”. Информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе Мајде Кне-
жевић, радним данима у периоду од 9 до 14 
часова, позивом на број 024/644-115.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЧАКИ ЛАЈОШ”
2430 Бачка Топола, Светосавска 9

тел. 024/715-443

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), односно лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1. на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: 1) студије другог степена 
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; 2. на основним студијима 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1 подтачка 2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат мора да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
дозволу за рад наставника / стручног сарадника 
(лиценцу), обуку и положен испит за директо-
ра, да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, васпи-
тача или стручног сарадника, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садр-
жи уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе), 
потврду да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, уверење/потврду (оригинал) из надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 
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 насиља 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење/потврду (оригинал) из надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој нијепретходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подоно-
шења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела, уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених (за 
кандидате, који су променили презиме, однос-
но име после издавања дипломе). Кандидат за 
директора, уколико поседује, дужан је да уз 
пријаву на конкурс достави и доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора о његовом раду 
(извештај просветног саветника). Кандидат који 
је претходно обављао дужност директора шко-
ле дужан је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Диплома, односно уве-
рење о стеченом високом образовању, уколико 
је на српском језику, уједно је и доказ да кан-
дидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски 
језик (оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи на српском језику или потврду/
сведочанства из средње школе као доказ да је 
учио српски језик). Напомена: документацију 
која се доставља уз пријаву кандидат доставља 
у два примерка (један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је 
оверио јавни бележник, а у једном примерку се 
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достављају обичне фотокопије оверених приме-
рака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за директора”. За све 
информације можете позвати број телефона: 
024/715-443, 711-726.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област Општа 

економска теорија и политика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани економиста - студент 
мастер 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 висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” број 88/17, 
73/2018 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 
– др. закони), Статута 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; 29.9.2020. годи-
не, Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01- 1685 од 2. јуна 2022. године, Правил-
ника о ближим мимималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допу-
не од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 
2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. мар-
та 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: 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 (потврда МУП-а), као 
и све остале доказе који упућују на испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилницима 
Универзитета и Факултета. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити раз-
матране. Факултет неће враћати запримљену 
конкурсну документацију кандидатима. Пријаве 
кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у 
року од 10 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
24000 Суботица, Максима Горког 29

тел. 024/552-763

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 122., чл.139 и чл.140став 
1и 2. Закона о основама образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), а то 
су: одговарајуће високо образовање из чла-

на 140 став 1 и 2. Закона: 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,мултидисциплинар-
не,трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; (лице које има завршене ове 
студије другог степена, мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. На основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, 2. дозвола за рад 
(положен стручни испит) за наставника, педа-
гога или психолога. 3. да је савладао обуку и 
да има положен испит за директора устано-
ве; 4. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
5. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (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 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 које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање); 6. држављанство 
Републике Србије; 7. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 8. 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу с чл. 
140 Закона; оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (испит за 
лиценцу, односно стручни испит); доказ о рад-
ном стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (прибавља се пре закључења угово-
ра о раду); оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, издат по објављеном конкурсу; оригинал 
или оверена фотокопија уверења Основног суда 
да против њега није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога 
за кривична дела наведена у члану 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, издат по објављеном кон-
курсу; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених-достављају лица која 
су променила презиме или име након издавања 
дипломе о стеченом образовању - са хологра-
мом; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оверену фотокопију доказа да зна 
српски језик и језик на којем изводи образов-
но-васпитни рад, (оверена копија дипломе о 
завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском језику или уверење о 

положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе)овере-
ну фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања - достављају лица која су претход-
но обављала дужност директора школе; биогра-
фију са кратким прегледом радних ангажовања; 
предлог програма рада директора школе. ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника - ако је кан-
дидат поседује). иректор школе се именује на 
период од 4 године. Изабрани директор који 
нема положен 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 сту-
пања на дужност, престаје дужност директора. 
Фотокопије доказа које се подносе при конкури-
сању за избор директора оверавају се од стране 
надлежног органа,у супротном, неће се узети у 
разматрање. Уколико је кандидат стекао одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2. Закона на српском језику , сматра се да је 
достављањем овог доказа, доставио и доказ да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете и 
одштампани формулар заједно са пријавом на 
конкурс за избор директора и доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом подноси у 
затвореној коверти на адресу: ОШ „Иван Горан 
Ковачић” (са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора”) Максима Горког 29, 24000 Суботица или 
лично у просторијама секретара школе радним 
даном од 8.00 до 14.00 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона број: 024/552-763. Контакт особа: Гора-
на Љубојевић, секретар школе.

ШАБАЦ

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

15225 Владимирци, Светог Саве бб.
тел. 015/514-837

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 
и чланом 122 став 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020, 
129/2021), и Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 140 
ставови 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника, васпитача 
и стручног сарадника и то: 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама 
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у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Да има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и 
стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; да је прошао обуку и положен испит за 
директора установе; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правоснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
против кога није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно 
потписану) кандидат доставља: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе за време 
трајања мандата: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за настав-
ника, педагога или психолога (дозвола за рад), 
потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал), уверење 
из надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за избор директора, издато након 
објављивања конкурса; уверење основног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
преходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога – за наведена кривична дела, издато 
након објављивања конкурса; уверење прив-
редног суда да није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
не старије од 30 дана; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију; лекарско 
уверење, не старије од шест месеци, да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверена копија); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (уколико 
је кандидат имао појединачни стручно-педа-
гошки надзор), уколико нема овај извештај, 
кандидат доставља краћу изјаву на околности 
недостављања извештаја; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања доставља кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе: оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора уста-

нове (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе). Уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се непосредно 
секретаријату школе или поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Школа нема 
обавезу враћања конкурсне документације. 
Ближа обавештења могу се добити на телефон 
школе 015/514-837.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник технике и технологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – други 
закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 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, 10/22 и 15/22), 2. да имају пси-
хичку, 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 затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је да 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене сту-

дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Кандидати уз одштампани пријав-
ни формулар (на званичној интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја рс) на конкурс треба да доставе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 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, 
10/22 и 15/22); уверење о држављанству ори-
гинал или оверена фотокопија - не старије од 6 
месеци; 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 
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 (уверење из МУП-а 
да није старије од 6 месеци), доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, односно српски језик (дипло-
ма издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе 
да је лице положило испит из српског језика 
оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о 
испуњености услова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну доку-
ментацију. На одштампаном пријавном форму-
лару кандидати треба да допишу адресу преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон 
и адресу електронске поште ако је кандидат 
поседује. Пријавни формулар са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у 
публикацији „Послови” на адресу: ОШ „Стојан 
Новаковић”, Војводе Јанка Стојићевића бр. 38, 
15000 Шабац. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 015/334-910, 334-911.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Дефектолог - наставник са 
одељенским старешинством

у посебним условима,  
на одређено време ради замене 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање за рад са ученицима са сметњама у 
развоју у складу са чл. 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стр. сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2008, 
6/2020) и то: високо образовање на студија-
ма другог степена или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године а у складу са чл. 140 
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Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20, 129/21); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: рок за доставу пријава је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат је дужан 
да достави: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да је стекао образовање на 
језику на коме се обавља образовно-васпитни 
рад (ако образовање није стечено на том јези-
ку); уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трејању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривичнадела примање и дас-
вање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, пријав-
ни формулар (са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кратку биографију. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу. Контакт телефон: 015/341-129.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено 

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

Наставник математике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. 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 и 
19/2020); 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 против 

полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом. без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампан пријавни 
формулар кандидати треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, доказ о нео-
суђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања кандидата из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старији од 6 месеци (овај документ 
издаје МУП-полицијска управа) - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од шест месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију), доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад прила-
же кандидат који није стекао образовање на 
српском језику, тако што подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се на адресу: 
Основна школа „Војвода Степа”, 15305 Липо-
лист, Карађорђева 1.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА 
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

e-mail: hemtexskola@eunet.rs

Наставник математике

Чистачица
на одређено време, преко 60 дана,  

до повратка на рад запослене  
која је на боловању

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајуће образовање из ћлана 2. Тачка 19) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника из општеобразовних 
предмета („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/15, 11/16, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 1/21), 
за чистачицу основно образовање и први сте-
пен стручне спреме сходно одредбама члана 
51. Правилника о организацији и системати-
зацији послова стручне хемијске и текстилне 
школе у Шапцу (дел. број: 322 од 28.3.2018. 
године). Кандидати морају имати: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и уз одшампани примерак пријавног 
формулара достављају школи следећа доку-
мента: дипломе о стеченом образовању (ове-
рена фотокопија); сведочанство о завршеном 
основном образовању (оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије 
које није старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених (оверена фотокопија); уве-
рење о неосуђиваности од надлежне Поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје 
отворен осам (8) дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу: Стручна хемијска и 
текстилна школа ,15000 Шабац, Хајдук Вељко-
ва 10, телефон 015/352-730.

УЖИЦЕ

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА 
КРАЉА ПЕТРА II

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник предметне наставе - 
наставник технике и технологије

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог са функције 

помоћника директора школе, а најдуже 
до 31.08.2023. године у матичној школи

Наставник технике и технологије 
са 40% радног времена у ИО 

Стапари и наставник информатике и 
рачунарства са 20% радног времена 

у ИО Стапари
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да поседује одговарајуће 
образовање (врсту и степен стручне спреме): 
За радна места под бројем од 1 до 2 у складу 
са чл. 139, 140 и 141. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21) и чланом 3. за радна места од 1 до 
2. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/20, 8/20, 16/20, 3/21 и 4/21); да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од њамање 
30 бодова, од којих најамање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Поред напред наведених услова кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: 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 попуњеним и одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: у погледу стручне спреме (оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању), доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања (оверена фотокопија 
уверења високошколске установе да кандидат 
испуњава услове из члана 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања- 
само учесник конкурса који је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стекао на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања или 
оверена фотокопија уверења високошкол-
ске установе о положеним испитима из педа-
гогије и психологије или оверена фотокопија 
уверења, односно потврде о положеном испи-
ту за лиценцу за рад наставника, васпитача 
или стручних сарадника или оверен препис 
или оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту- само учесник конкурса 
који је у току студија положио испит из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), уверење или потврду о неосуђива-
ности (не старији од 6 месеци), доказ о знању 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад), радну биографију 
(ЦВ). Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уколико учесник конкурса не 
достави доказе да испуњава услове из члана 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања пријава се сматра потпуном, али 
кандидат који буде засновао радни однос по 
конкурсу, обавезан је да наведено образовање 
стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „ Послови” непосредно у 
секретаријату школе или поштом на адресу: 
Прва основна школа краља Петра II Димитрија 
Туцовића 171, 31000 Ужице, са назнаком: „ За 
конкурс _______________ (назначити за које 
радно место се конкурише)”. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације могу се 
добити на телефон: 031/513-467.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник теоретске групе предмета
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник виолине
на одређено време, до повратка 

запослене са одсуства и одсуства ради 
неге детета

Наставник клавира
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник клавира
на одређено време, до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Корепетитор - клавирски сарадник
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник теоретске групе предмета
на одређено време, до повратка 
помоћника директора школе на 

радно место наставника, а најдуже до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве прописне у члану 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовање и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - други 
закони, 10/2019 и 6/2020): 1) да има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Одговарајуће 
образовање има лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање предвиђено чла-
ном 140 став 1 и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, б) 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 уз претходно 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. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Обавезно 
образовање наставника и стручних сарадника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Образовање из претходног ста-

ва 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. Ближи услови у погледу степена 
и врсте образовања наставника за послове за 
које је конкурс расписан предвиђени су чланом 
2. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3. 
и 4. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у 
подручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 
И 2/2021).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: 1. оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
извод из матичне књиге рођених, (оригинал 
или оверену фотокопију не старији од 6 месе-
ци); 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци); 4. уверење или потврду 
о неосуђиваности за горе наведена дела (ори-
гинал или оверену фотокопију не старије од 6 
месеци); 5. оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверења одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
оне који ово образовање поседују);6. доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; 
7. доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставиће само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање, као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријаве са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време за ________________ (навести 
радно место за које се конкурише)”, слати на 
адресу школе: Музичка школа „Војислав - Лале 
Стефановић”, Ужице, Трг Светог Саве број 8 
или донети лично у школу, радним даном од 
8.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место тре-
ба да испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајућу врсту и степен стручне спреме 
у складу са чланом 140 и 141. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
и чланом 3. став 1 тачка 8. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) да у складу са чла-
ном 142 Закона има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
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или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких,-
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно–
васпитни рад. Уз одштампан и попуњен обра-
зац пријавног формулара, потписане пријаве са 
радном биографијом у којој је потребно навести 
да ли и које програме зна да ради на рачуна-
ру, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе), доказ да кан-
дидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од објављивања огла-
са у публикацији „Послови”), извод из матич-
не књиге рођених (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”) 
и уверење или потврду да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) ЗООСОВ (уверење мора 
бити издато након објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”). Образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја у 
делу Ново на сајту,на адреси http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу Школе (Браће Михаиловића 8. 
Ариље). Непотпуне, неуредне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Саобраћај

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег високог 
образовања из и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године. 
Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 3. став 15 и 16. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада саобраћај („Сл. 
гласник РС” бр. 16/15, 2/17, 8/18, 4/19, 7/19, 
2/20,17/20, 1/21,4/22 и 15/22) 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; - непостојање 
дискриминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђеног у складу са законом; 4. посе-

довање држављанства Републике Србије; 5. 
знање језика на коме се остварује образовно 
– васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању; 
2) доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење или оверену фотокопију уверења 
о држављанству); 3) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију) 4) доказ 
о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад); 5) извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа не старије 
од 6 месеци, 6) одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве на конкурс са потреб-
ним доказима о испуњености услова конкурса, 
могу се доставити лично или поштом (препо-
ручена поштанска пошиљка) на адресу шко-
ле: Техничка школа „Радоје Љубичић”, Николе 
Пашића 17, 31000 Ужице са назнаком: „За кон-
курс – наставник практичне наставе у подручју 
рада саобраћај”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб.

тел. 017/474-733

Наставник разредне наставе
за рад у централној школи, на одређено 
време до престанка дужности директора 

школе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14 и 13/2017, 10/19 и др. Закон и 6/20 и 
129/21), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139, чланом 140, чланом 
144 Закона о основама система образовања и 
васлитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 
27/1810/19 и др. закон и 6/20 и 129/21) - даље – 
закон; да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс, достави следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део ново); кратку биографију; овере-
ну фотокопију или оригинал дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (чл. 140, 141 и 
142 Закона); уверење о држављанству (ориги-

нал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о неосуђиваности за дела из чл. 
139 ст. 1 тач. 3) Закона, које издаје надлежна 
служба МУП-а - оригинал или оверену фото-
копију; доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику) - оригинал или оверену фотокопију. 
Фотокопије морају бити оверене и не старије од 
6 месеци. Изабрани кандидат, пре заснивања 
радног односа, дужан је да достави лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају уста-
нови, у складу са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, достављају се лично или поштом 
у затвореним ковертама, на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс - за радно место ____ 
(навести радно место на које се конкурише)”. 
Ближа обавештења се могу добити на теле-
фон 017/474-733. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

e-mail: skolazaodraslevranje9@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за дирек-
тора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 тачка 1 и 2, овог закона и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога, 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценцу); 3. да има положен испит за дирек-
тора установе (кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од ступања на дужност), 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 6. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 7. да није осуђивано 
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правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, 8. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; 9. да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 10. да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
чл. 140 став 1 и 2 закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице МПНТР (http: /www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, уз 
мастер диплому прилаже се диплома основ-
них студија у оригиналу или овереној фото-
копији, радну биографију са личним подаци-
ма, као и подацима о кретању у служби или 
радном месту; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; потврду да има 
најмање 8 година рада у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена фотоко-
пија); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци од дана издавања (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежне поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвљење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, не старије од 6 месеци од дана 
издавања, (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређ. притвора пре 
доношења оптужног предлога за горе наведе-
на кривична дела. Доказ о непостојању дискри-
минаторног понашања – добија се од Повере-
ника за заштиту равноправност РС (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); захтев за издавање потврде учесник кон-
курса подноси Поверенику за заштиту родне 
равноправности у слободној форми на имејл, 
poverenik@ ravnopravnost.gov.rs или поштом на 
адресу, Повереник за заштиту равноправности, 
Булевар Краља Александра 84, Београд, са 
назнаком да је потврда потребна ради учешћа 
на конкурсу за избор директора школе и са 
навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе 
учесника конкурса на коју се доставља потврда, 
захтев мора бити својеручно потписан; извод из 
матичне књиге рођених не старији од 6 месе-

ци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га кандидат поседује, у супротном потребно је 
доставити потврде да није вршен стручно-педа-
гошки надзор у раду кандидата, издат од свих 
установа у којима је кандидат радио; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
који је предходно обављао дужност директора 
школе – извештај Министарства просвете (дос-
тављају кандидати који су предходно обавља-
ли дужност директора школе) у супротном је 
потребно доставити потврду да у периоду њего-
вог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе; лиценцу за директора школе у 
оригиналу или овереној фотокопији (ако канди-
дат поседује лиценцу за директора школе, ако 
не поседује, пријава неће бити сматрана непот-
пуном); доказ о знању српског језика доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампани формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља лично 
или на адресу школе: Основна школа за обра-
зовање одраслих у Врању, 17500 Врање, Кнеза 
Милоша 26, у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора”, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве на конкурс и дос-
тављена документација се не враћају кандида-
тима. Сва потребна обавештења могу се добити 
у школи или на телефон 017/427-770.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

e-mail: zmajvranje@gmail.com

Педагошки асистент за децу и 
ученике ромске националности
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: Послове педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности којима је 
потребна додатна подршка у образовању може 
обављати лице које има стечено средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању,зна ромски 
језик и има савладан програм обуке у складу 
са чл. 8. Правилника о педагошком асистенту и 
андрогошком асистенту („Сл. гласник РС” број 
87/2019), држављанство РС, психичку, физич-
ку и здравстевну способност за рад са децом 
и ученицима, и да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело, у складу са 
чл. 139 и чл. 141. 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). Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: 1. пријав-
ни формулар (кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, РС и заједно са осталом документа-
цијом достављају школи); 2. биографију; 3.ори-
гинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим се доказије одговарајуће обра-
зовање; 4. потврду о познавању ромског јези-
ка; 5. оригинал уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 6. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија); 7. 

доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три масеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (извод из казнане 
евиденције МУП-а Србије, ориигинал или ове-
рена копија не старија од 6.месеци). Изабрани 
кандидат је у обавези да лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад, достави пре закључења уговора о 
раду. Пријаве (пријавни формулар) са потреб-
ним доказима о испуњености услова за пријем, 
односно заснивање радног односа, слати у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” на адресу: Основна школа 
„Јован Јовановић Змај” у Врању, Јужноморав-
ска бр.9, 17500 Врање, са ознаком: „За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Пријаве 
које не испуњавају услове конкурса у погле-
ду прописаног степена и врсте образовања, 
односно одговарајућег образовања, прописаног 
занимања (стручног назива), пријаве које буду 
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о 
испуњености услова конкурса) и неблаговре-
мене, неће се узимати у разматрање прилоком 
одлучивања у поступку пријема у радни однос. 
Информације поводом конкурса могу се добити 
на телефон: 017/422-245, Милена Маринковић, 
директор школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 

ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште, 8. српске ударне бригаде 1

Наставник српског језика
са 94.45% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24. став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС и 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019. 6/2020 и 129/2021. у 
даљем тексту: Закон) и то: одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 у даљем 
тексту: Закон); под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - 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 и 2/22) за рад 
на радном месту наставника српског језика; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
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собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита: 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара зашти-
тећних 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 се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: 1) краћу 
биографију. 2) доказ да има одговарајуће 
образовање - прописану врсту и степен стру-
чне спреме (оверену фотокопију дипломе или 
уверења о одговарајућем образовању), за лица 
која су стекла академско звање мастер дос-
тавља се и оверена фотокопија дипломе о завр-
шеним основним академским студијама првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, 3) доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - уверење из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова (да није 
старије од шест месеци), 4) уверење основног 
суда да није осуђиван (да није старије од шест 
месеци), 5) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци), 6) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци). Лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у складу 
са чланом 139 став Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговерене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве уз потребну документацију слати на адресу: 
„Основна Школа Бранко Радичевић” Трговиште, 
8. рпске ударне бригаде 1, 17525 Трговиште.

ЗАЈЕЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланови-
ма 122, 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 
- даље: Закон) и то: које има одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за 
наставника медицинске школе, подручје рада: 
здравство и социјална заштита, за педагога и 
психолога (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије, и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 

студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; које није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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 утврђено дискриминаторно понашање, 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; које 
има држављанство Републике Србије; које зна 
српски језик, као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; које има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка (стручни испит или лиценца); које има обу-
ку и положен испит за директора (лиценца за 
директора); које има одговарајуће радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања, 
и то најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс доставља се на 
пријавном формулару који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, са доказима о 
испуњавању услова конкурса, односно услова 
за избор директора у складу са Законом, и то: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, за наставни-
ка медицинске школе, подручје рада: здрав-
ство и социјална заштита, за педагога и пси-
холога (оверена фотокопија дипломе оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању, а кандидат који 
има образовање из члана 140 став 1 тачка 1) 
подтачка (2), поред оверене фотокопије дипло-
ме о стеченом високом образовању прилаже и 
оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење - не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а 
РС - не старији од 30 дана); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење 
- не старије од шест месеци); доказ о позна-
вању српског језика, као језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (оверена фотокопија потврде, 
уверења или другог документа о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ 
о обуци и положеном испиту за директора (уко-
лико кандидат то поседује) или писана изја-
ва кандидата да исти не поседује, а изабрани 
директор који нема положен испит за директо-

ра, дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност, због чега се 
пријава таквог кандидата без овог доказа неће 
сматрати непотпуном; доказ о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог образовања (потврда или уверење 
издато у установи где је ово искуство стече-
но). Осим наведеног, кандидати достављају и 
остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника - уколико га кандидат поседује) 
или писана изјава кандидата да он не поседује 
такав доказ; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (доставља кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе у 
време вршења таквог надзора и добијања наве-
дене оцене) или писана изјава да кандидат не 
поседује такав доказ; доказ да против канди-
дата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(уверења основног и вишег суда - не старија од 
30 дана); извод из матичне књиге рођених (на 
обрасцу са трајном важношћу-фотокопија или 
оригинал); краћа радна биографија и предлог 
програма рада школе за време мандата. Копије 
доказа, односно докумената који се подносе 
при конкурисању за избор директора, морају 
бити оверене од стране надлежног органа да су 
верне оригиналу, а у супротном неће се узети 
у разматрање. Пријаве се подносе у затвореној 
коверти на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс за избор директора”. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. По завршетку конкурса примљена 
документација се не враћа кандидатима. Бла-
говременом пријавом сматра се пријава која 
је лично поднета у просторијама школе, и то у 
року утврђеном у конкурсу, као и пријава која 
је предата препорученом поштом, у ком случају 
се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за 
подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за 
следећи радни дан, док се потпуном пријавом 
сматра пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве за избор директора, у складу са Законом и 
подзаконским актима. Непотпуне, неблаговре-
мене, као и пријаве које нису поднете на одго-
варајући, односно на начин утврђен конкурсом, 
неће се узимати у разматрање. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 
019/443-856, тастер 1.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне наставе 
предмет Рачунарство и информатика

за 20% радног времена на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
функције директора школе

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24. 
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) за 
заснивање радног односа кандидат мора да 
испуњава посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и то : 1. да има 
одговарајући степен и врсту стручне спреме 
сагласно чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и важећем Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
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гимназији („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 4/22) и Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 4/22); 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела давање или примање 
мита; за кривична дела из групе кривична 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 
ускладу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно – васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(уписати број телефона/мејл адресу), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним фор-
муларом доставља школи. Уз пријавни форму-
лар кандидат доставља следећу документацију: 
оверене фотокопије диплома (односно уверења 
уколико диплома није издата) о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова (уверење са високошколске уста-
нове, односно уверење о положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење 
о положеним стручном испиту/испиту за лицен-
цу, јер се сматра да наставник који је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
ово образовање) доставља кандидат који ово 
образовање поседују, кандидат који не поседује 
ово образовање биће у обавези да га стекне у 
року од једне, највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу у складу са чланом 142 став 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
уверење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе; биографију (пожељно). Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та 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 испуњавају услове у 
року од осам дана, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или 
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе, сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 

и доставља је директору на одлучивање у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. О терминима за разговор канди-
дати ће бити обавештени путем телефона на 
бројеве које су навели или на наведене мејл 
адресе. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Директор ће донети решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе из тачке 10. ове 
одлуке. Лекарско уверење - доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе путем телефона 
018/830-525. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). 

ЗРЕЊАНИН

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Спремачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање;завршена основна школа, 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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 обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Учесници конкурса 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о завршеној основној шко-
ли, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверену фотокопију уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Доказо познавању српског језика и јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који није стекао образовање 
на српском језику. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 15 дана, рачунајући од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе у 
посебним условима, предмета 

математика
у средњем образовању и васпитању 

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) које је стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) које је стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 4 став 1 тачка 12 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), однос-
но да је: 1) професор математике; 2) дипло-
мирани математичар; 3) дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене; 
4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; 5) дипломирани математичар 
- информатичар; 6) дипломирани математи-
чар - професор математике; 7) дипломира-
ни математичар за математику економије; 8) 
професор математике - теоријско усмерење; 
9) професор математике - теоријски смер; 
10) професор математике и рачунарства; 11) 
професор информатике - математике; 12) 
професор хемије - математике; 13) профе-
сор географије - математике; 14) професор 
физике - математике; 15) професор биологије 
- математике; 16) дипломирани математичар 
- астроном; 17) дипломирани математичар - 
теоријска математика; 18) дипломирани мате-
матичар - примењена математика; 19) дипло-
мирани математичар - математика финансија; 
20) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); 21) 
дипломирани информатичар; 22) дипломирани 
професор математике - мастер; 23) дипломи-
рани математичар - мастер; 24) мастер мате-
матичар; 25) мастер професор математике; 26) 
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мастер математичар - професор математике; 
27) мастер инжењер примењене математике; 
28) дипломирани дефектолог са завршеном 
вишом педагошком школом, група математика; 
29) дипломирани дефектолог - олигофренолог 
са савладаним програмом методике наставе 
математике. Лице из тачака 1) до 27) које је 
стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). Лице из тачака 1) до 27) мора да 
има стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. 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, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Уколико у дипломи није наведен студијски про-
грам студија потребно је да кандидат достави 
оверену копију додатка дипломи или потврде 
факултета из које се види који студијски про-
грам је кандидат завршио; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о стеченој одговарајућој 
оспособљености за рад са децом и ученицима 
са сметњама у развоју и инвалидитетом однос-
но оригинал или оверену фотокопију уверења 
о поседовању стручне дефектолошке оспо-
собљености или оверену фотокопију дипломе 
односно уверења о поседовању стручне спре-
ме дипломираног дефектолога-уколико није 
дипломирани дефектолог; оригинал или овере-
ну фотокопију Уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о савладаном програму 
методике наставе математике - за лица са сте-
ченим звањем дипломирани дефектолог-оли-
гофренолог; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној основној, средњој, вишој 
или високој стручној спреми на српском јези-
ку или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 

Наставник практичне наставе у 
посебним условима, у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам

са 70% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 141 став 
4 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 5 став 1 тачка 8 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022) - стечено 
средње образовање и положен специјалистич-
ки, односно мајсторски испит - кувар са поло-
женим специјалистичким испитом, складиштар 
или продавац са положеним специјалистичким 
испитом и петогодишње радно искуство у стру-
ци као и поседовање стручне дефектолошке 
оспособљености или стручне спреме дипломи-
раног дефектолога; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. годи-
не, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Оригинал или оверену фото-
копију доказа о стеченој одговарајућој оспо-
собљености за рад са децом и ученицима са 
сметњама у развоју и инвалидитетом односно 
оригинал или оверену фотокопију увререња о 
поседовању стручне дефектолошке оспособље-
ности или оверену фотокопију дипломе односно 
уверења о поседовању стручне спреме дипло-
мираног дефектолога; оригинал или оверену 

фотокопију потврде о петогодишњем радном 
искуству у струци; оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; 6. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе у 
посебним условима, предмета 

италијански језик
као обавезни наставни предмет (у 

другом циклусу основног образовања и 
васпитања), са 80% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, 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 уз претходно завршене сту-
дије 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; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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. Додатни 
услови: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су про-
писани чланом 5 ст. 2-5 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018 
и 6/2020), односно да је: 1. професор одгова-
рајућег страног језика; 2. дипломирани фило-
лог, односно професор језика и књижевности; 
3. мастер филолог; 4. мастер професор језика 
и књижевности; 5. дипломирани дефектолог, уз 
поседовање знања језика најмање на нивоу Б1 
(Заједничког европског оквира); 6. мастер дефе-
ктолог, уз поседовање знања језика најмање 
на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене 
у тач. 1-4 морају савладати програм увођења у 
посао наставника, васпитача и стручног сарад-
ника - приправника који садржи и посебан део 
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програма који се односи на оспособљеност за 
рад са децом и ученицима са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом. Ниво знања Б1 доказује 
се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. Прили-
ком пријављивања на конкурс кандидат је дужан 
да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. 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, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Уколико 
у дипломи није наведен студијски програм сту-
дија потребно је да кандидат достави оверену 
копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је канди-
дат завршио; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном одговарајућем испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета у 
Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира), и документа Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја којим је утврђена 
ваљаност уверења односно међународно при-
знате исправе; оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеној основној, средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 

Наставник практичне наставе у 
посебним условима, у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам
са 70% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 141 став 
4 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 5 став 1 тачка 8 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022) - стечено 
средње образовање и положен специјалистич-
ки, односно мајсторски испит - кувар са поло-
женим специјалистичким испитом, складиштар 
или продавац са положеним специјалистичким 
испитом и петогодишње радно искуство у стру-
ци као и поседовање стручне дефектолошке 
оспособљености или стручне спреме дипломи-
раног дефектолога; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. годи-
не, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске уста-
нове, решењем утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Оригинал или оверену фотокопију дока-
за о стеченој одговарајућој оспособљености за 
рад са децом и ученицима са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом односно оригинал или 
оверену фотокопију увререња о поседовању 
стручне дефектолошке оспособљености или 
оверену фотокопију дипломе односно уверења 
о поседовању стручне спреме дипломираног 
дефектолога; оригинал или оверену фотоко-
пију потврде о петогодишњем радном искуству 
у струци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-

ке Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

Наставник практичне наставе у 
посебним условима, у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам

са 70% радног времена

УСЛОВИ: кандидт треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 141 став 
4 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 5 став 1 тачка 8 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022) стечено 
средње образовање и положен специјалистич-
ки, односно мајсторски испит - кувар са поло-
женим специјалистичким испитом, складиштар 
или продавац са положеним специјалистичким 
испитом и петогодишње радно искуство у стру-
ци као и поседовање стручне дефектолошке 
оспособљености или стручне спреме дипломи-
раног дефектолога; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању.Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. годи-
не, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
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колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Оригинал или оверену фото-
копију доказа о стеченој одговарајућој оспо-
собљености за рад са децом и ученицима са 
сметњама у развоју и инвалидитетом односно 
оригинал или оверену фотокопију увререња о 
поседовању стручне дефектолошке оспособље-
ности или оверену фотокопију дипломе односно 
уверења о поседовању стручне спреме дипло-
мираног дефектолога; оригинал или оверену 
фотокопију потврде о петогодишњем радном 
искуству у струци; оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у 
посебним условима, у подручју 

рада машинство и обрада метала 
предмета основе машинства са 
20% радног времена; предмета 
технологија рада са 40% радног 
времена и предмета материјали 
и обрада метала са 40% радног 

времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 и 
чланом 141 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања:1) које је стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) које је стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 3) које 
је стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или лице које је стекло више 
образовање; 4) завршавањем одговарајућег 
средњег образовања и полагањем специјалис-
тичког, односно мајсторског испита и које има 
петогодишње радно искуство у струци; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. даима држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Додатни 
услови: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 4 став 1 тч. 3, 5, 6. 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), односно да је: 

За предмет основе машинства: 1) дипло-
мирани инжењер машинства; 2) професор 
машинства; 3) дипломирани инжењер за раз-
вој - машинска струка; 4) професор техни-
ке и машинства; 5) специјалиста струковни 
инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење 
у складу са прописима према којима је стекао 
тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства; 6) 
дипломирани дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала; 7) дипломирани дефектолог, на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са 
положеним испитима из предмета: Методика 
наставе вештина за децу ометену у интелекту-
алном развоју; Технологија материјала и зани-
мања са методиком електрометалске, текстил-
не, графичке и услужне делатности; 8) мастер 
инжењер машинства, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне академске студије 
у области машинског инжењерства; 9) дипло-
мирани инжењер машинства - мастер. Лица из 
тач. 1)-5) и 8)-9) морају да имају стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. 

За предмет материјали и обрада метала: 
1) дипломирани инжењер технологије - гру-
па неорганско-технолошка; 2) дипломирани 
инжењер машинства; 3) професор машин-
ства; 4) дипломирани инжењер металургије; 
5) дипломирани инжењер за развој - машинска 
струка; 6) професор технике и машинства; 7) 
специјалиста струковни инжењер машинства, 
који је стекао стручни назив и задржао право 
на његово коришћење у складу са прописи-
ма према којима је стекао тај стручни назив, 
који је претходно завршио струковне студије у 
области машинства; 8) дипломирани дефекто-
лог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; 9) дипло-
мирани дефектолог, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, са положеним испити-
ма из предмета: Методика наставе вештина за 
децу ометену у интелектуалном развоју; Тех-
нологија материјала и занимања са методиком 
електрометалске, текстилне, графичке и услуж-
не делатности; 10) мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области машин-
ског инжењерства; 11) дипломирани инжењер 
машинства - мастер. Лица из тач. 1)-7) и 10)-11) 
морају да имају стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. За предмет Технологија рада:1) 
дипломирани инжењер машинства; 2) инжењер 
машинства; 3) професор машинства дипломи-
рани дефектолог; 4) дипломирани педагог 
општетехничког образовања; 5) дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка; 6) про-
фесор технике и машинства; 7) специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је сте-

као стручни назив и задржао право на његово 
коришћење у складу са прописима према који-
ма је стекао тај стручни назив, који је претход-
но завршио струковне студије у области машин-
ства; 8) дипломирани дефектолог за методику 
наставе за предмете у подручју рада машинство 
и обрада метала; 9) дипломирани дефектолог, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са положеним испитима из предмета: 
Методика наставе вештина за децу ометену у 
интелектуалном развоју; Технологија материја-
ла и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности; 
10) мастер инжењер машинства, претходно 
завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије у области машинског инжењер-
ства; 11) дипломирани инжењер машинства - 
мастер. Лица из тач. 1)-7) и 10)-11) морају да 
имају стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога. 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. годи-
не, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Уколико у дипломи није наведен 
студијски програм студија потребно је да кан-
дидат достави оверену копију додатка дипло-
ми или потврде факултета из које се види који 
студијски програм је кандидат завршио; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној основној, средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 
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ОСТАЛО: Пријавни формулар и важеће, односно 
оверене фотокопије докумената тражених у кон-
курсу, а којима се доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос на оглашено радно место, 
кандидати достављају на горе наведену адресу 
школе, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс 
кандидат обавезно мора да наведе контакт теле-
фон и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у просто-
ријама школе неће бити разматране. За давање 
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка 
Игрић, референт за правне, кадровске и адми-
нистративне послове - административни радник. 
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. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у рад-
ни однос, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос. Уколико канидат 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. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове и сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 
у року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе кандидата који испуњавају услове.Образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља директору у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Уколико кандидат 
не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – васпитач
у развојној групи, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 39 став 
1 тачка 6 Закона о предшколском васпитању и 
образовању односно чланом 140 ст. 1-3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
дефектолог који је образовање стекао: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно 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; 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. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о 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). Уколико у дипломи није наведен сту-
дијски програм студија потребно је да кандидат 
достави оверену копију додатка дипломи или 
потврде факултета из које се види који студијски 
програм је кандидат завршио; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 

Дефектолог – наставник у посебним 
условима - корективно стимулативне 

вежбе - вежбе реедукације 
психомоторике - подршка

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања које 
је стекло: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
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 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 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 српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Додатни услови: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 7 став 4 тачка 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018 
и 6/2020), односно да је: 1. професор, однос-
но дипломирани дефектолог за рад са децом 
ментално ометеном у развоју, 2. дипломирани 
дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећајима; 
7. дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећаји-
ма; 8. мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завршио 
модул моторичке сметње и поремећаји; 9. мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; 10. дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
11. дипломирани дефектолог - мастер који је 
на основним академским студијама завршио 
смер вишеструка ометеност; 12. дипломирани 
дефектолог - мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио смер инклузивно 
образовање; 13. мастер дефектолог, који је на 
основним односно мастер академским студијама 
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завршио модул сензомоторичке сметње и поре-
мећаји; 14. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 
15. дипломирани дефектолог - тифлолог; 16. 
мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са оштећењем вида; 17. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул сметње и поремећаји 
вида; 19. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 
20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог; 
21. дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 24 дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих осо-
ба; 25. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. 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 обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, 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 мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Уколи-
ко у дипломи није наведен студијски програм 
студија потребно је да кандидат достави овере-
ну копију додатка дипломи или потврде факул-
тета из које се види који студијски програм је 
кандидат завршио; оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 

да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 

Сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама у 
посебним условима

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања које 
је стекло: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, 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 уз претходно 
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 децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови: кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу сте-
пена и врсте образовања који су прописани 
чланом 12 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), 
односно да је: 1) мастер дефектолог, који је на 
основним односно мастер академским студијама 
завршио модул сензомоторичке сметње и поре-
мећаји; 2) професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 3) 
дипломирани дефектолог - тифлолог; 4) мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 5) дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 6) мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским сту-
дијама завршио модул сметње и поремећаји 
вида; 7) професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом оштећеног слуха, дипло-
мирани дефектолог - сурдоаудиолог; 8) дипло-
мирани дефектолог (одсека, групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 9) настав-
ник дефектолог (одсека, групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; 10) мастер 

дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 11) дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
12) мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха; 13) профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са телесно инвалидним лицима; 14) мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима; 15) дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима; 16) мастер дефектолог, 
који је на основним односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 17) професор, односно дипломира-
ни дефектолог за рад са децом ментално омете-
ном у развоју; 18) дипломирани дефектолог - 
олигофренолог; 19) мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; 20) дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; 21) професор, односно дипломира-
ни дефектолог за рад са децом са сметњама у 
говору; 22) дипломирани дефектолог - логопед; 
23) мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Логопедије; 24) дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Логопедије; 25) 
мастер логопед; 26) мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; 
27) мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; 28) дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног еду-
катора; 29) дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; 30) дипло-
мирани дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер вишеструка 
ометеност; 31) дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање. Прили-
ком пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању. 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, дос-
тавља и оверену фотокопију дипломе о стече-
ном 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 образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
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 основа-
ма система образовања и васпитања). Када је 
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образовање стечено у систему војног школства, 
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 васпи-
тања). Уколико у дипломи није наведен сту-
дијски програм студија потребно је да кандидат 
достави оверену копију додатка дипломи или 
потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе - за доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 

Дефектолог – васпитач у развојној 
групи

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 39 став 
1 тачка 6 Закона о предшколском васпитању и 
образовању односно чланом 140 ст. 1-3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
дефектолог који је образовање стекао: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 

пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. 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 образо-
вање стечено у иностранству, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Уколико у 
дипломи није наведен студијски програм сту-
дија потребно је да кандидат достави оверену 
копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је канди-
дат завршио; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријавни формулар и важеће, однос-
но оверене фотокопије докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност усло-
ва за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на горе наведену 
адресу, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање публикација „Послови”. У прија-
ви на конкурс кандидат обавезно мора да наве-
де контакт телефон и адресу за пријем поште. 
За давање обавештења о конкурсу задужена је 
Зоранка Игрић, референт за правне, кадров-
ске и административне послове - администра-
тивни радник. 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. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 

децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у 

посебним условима, у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам 
предмета припремање намирница 
са 10% радног времена; предмета 

хигијена и заштита на раду са 
10% радног времена и предмета 
познавање робе са 10% радног 

времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник практичне наставе са 
одељењским старешинством у 

посебним условима, у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам 

са 70% радног времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања: 1) које је стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) које је стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 3) које је стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
лице које је стекло више образовање; 4) завр-
шавањем одговарајућег средњег образовања и 
полагањем специјалистичког, односно мајстор-
ског испита и које има петогодишње радно 
искуство у струци; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
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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 
којем остварује образовно-васпитни рад. Додат-
ни услови за радно место наставник предметне 
наставе у посебним условима- у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам-предмета 
припремање намирница, предмета хигијена и 
заштита на раду и предмета познавање робе: 
Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 5 став 1 тч. 2, 4 и 5. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022), односно да је: За предмет 
Припремање намирница: 1) дипломирани дефе-
ктолог - олигофренолог са савладаним програ-
мом методике предмета у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам; 2) виши 
стручни радник технологије куварства; 3) виши 
угоститељ са стеченим средњим образовањем 
за кулинара или кувара; 4) гастролог; 5) 
менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 6) 
виши стручни радник - комерцијалиста угости-
тељства; 7) виши стручни радник угости-
тељско-туристичке струке, занимање кулинар-
ство; 8) дипломирани дефектолог, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, са положеним 
испитима из предмета: Методика наставе 
вештина за децу ометену у интелектуалном раз-
воју; Технологија материјала и занимања са 
методиком електрометалске, текстилне, гра-
фичке и услужне делатности. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у тачкама 2) 
до 7) морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. За предмет Хигијена и зашти-
та на раду: 1) доктор медицине; 2) дипломира-
ни дефектолог; 3) дипломирани дефектолог, на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са 
положеним испитима из предмета: Методика 
наставе вештина за децу ометену у интелекту-
алном развоју; Технологија материјала и зани-
мања са методиком електрометалске, текстил-
не, графичке и услужне делатности. Настав- 
ници, поред стручне спреме предвиђене у тач. 
1) и 2) морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломи-
раног дефектолога. За предмет Познавање 
робе: 1) дипломирани инжењер технологије - 
биохемијско-технолошко инжењерски одсек; 2) 
дипломирани инжењер пољопривреде за пре-
храмбену технологију - анималних или биљних 
производа; 3) дипломирани инжењер техноло-
гије - прехрамбени смер; 4) дипломирани дефе-
ктолог - олигофренолог са савладаним програ-
мом методике предмета у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам; 5) дипло-
мирани дефектолог, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, са положеним испитима 
из предмета: Методика наставе вештина за 
децу ометену у интелектуалном развоју; Техно-
логија материјала и занимања са методиком 
електрометалске, текстилне, графичке и услуж-
не делатности. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у тачкама 1) до 3) морају 

поседовати стручну дефектолошку оспособље-
ност или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога. Додатни услови за радно место настав-
ник практичне наставе у посебним условима -у 
подручју рада трговина, угоститељство и тури-
зам: Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 5 став 1 тачка. 8. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 4/2022), односно да је: 
1. кувар са положеним специјалистичким испи-
том; 2. складиштар или продавац са положеним 
специјалистичким испитом. Наставници практи-
чне наставе, поред предвиђене стручне спреме 
морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. Приликом пријављивања на кон-
курс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању. 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 прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. - Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Уколико у дипломи није наведен сту-
дијски програм студија потребно је да кандидат 
достави оверену копију додатка дипломи или 
потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; 3. ориги-
нал или оверену фотокопију Уверења из казне-
не евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 5. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној основној, средњој, вишој или високој 
стручној спреми на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријавни формулар и важеће, односно 
оверене фотокопије докумената тражених у кон-
курсу, а којима се доказује испуњеност услова 

за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на горе наведену 
адресу, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање публикација „Послови”. У прија-
ви на конкурс кандидат обавезно мора да наве-
де контакт телефон и адресу за пријем поште. 
Пријаве које не буду достављене поштом или 
лично у просторијама школе неће бити разма-
тране. За давање обавештења о конкурсу заду-
жена је Зоранка Игрић, референт за правне, 
кадровске и административне послове - адми-
нистративни радник. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико канидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кан-
дидата који испуњавају услове. Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Уколико кандидат не дође 
на разговор у заказаном термину сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе – 
предмета грађанско васпитање
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), однос-
но 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
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РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022, 23) Грађанско васпитање: (1) лице које 
испуњава услове за наставника одговарајуће 
стручне школе; (2) лице које испуњава услове 
за стручног сарадника стручне школе; (3) про-
фесор одбране и заштите. Наведена лица могу 
да изводе наставу уколико су, у складу са про-
писом којим се уређује стално стручно усаврша-
вање и стицање звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, савладала програм обуке 
за извођење наставе из предмета грађанско 
васпитање за одговарајући разред, односно 
која су претходно завршила неке од следећих 
програма: Обука за наставника грађанског вас-
питања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће 
одрастања; Умеће комуникације; Активна наста-
ва кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи 
су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учиони-
ца добре воље; Култура критичког мишљења; 
Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно 
дете; Злостављање и занемаривање деце; Здра-
во да сте; или која имају завршен специјалис-
тички курс за наставнике грађанског васпитања 
на одговарајућој високошколској установи. Кан-
дидат треба и да: 2) има психичку, 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 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 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; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о траженој 
врсти и степену стручне спреме као и оверену 
фотокопија уверења о савладаном програму 
обуке у складу са тачком 23) став 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022) или - оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о траженој врсти и степену стру-
чне спреме и оверену фотокопију дипломе о 
завршеном специјалистичком курсу за наставни-
ке грађанског васпитања на одговарајућој висо-
кошколској установи. 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 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 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), 
оригинал уверење о неосуђиваности, у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3) закона о основа-
ма система образовања и васпитања, које према 
подацима из казнене евиденције издаје поли-
цијска управа. уверење не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса, оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије које није ста-
рије од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена: 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 фотокопијама потреб-
них докумената је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве за конкурс са докумен-
тацијом доставити лично или путем поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

Наставник практичне наставе – 
образовни профил декоратер зидних 

површина
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 52,27% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних 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 („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/21), односно да: 1) има одговарајуће обра-
зовање; у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 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; 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; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; или одго-
варајуће образовање у складу са чланом 141 
став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања: послове наставника практичне 
наставе у стручној школи може да обавља и 
лице са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 3 овог закона (изузетно наставник јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 

трајању од три године или вишим образо-
вањем) или са одговарајућим средњим образо-
вањем и положеним специјалистичким испитом, 
односно мајсторским испитом и петогодишњим 
радним искуством у струци, у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада геодезија 
и грађевинарство („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/2022) 25в) Практична настава 
(за све образовне профиле осим за образовни 
профил руковалац грађевинском механиза-
цијом): (1) инжењер грађевинарства; (2) грађе-
вински инжењер; (3) виши стручни радник 
грађевинске струке; (4) наставник практичне 
наставе грађевинске струке; (5) пети степен 
стручне спреме у области Грађевинарство; (6) 
специјалистичко образовање у области Грађе-
винарство; (7) дипломирани грађевински 
инжењер; (8) дипломирани грађевински 
инжењер за конструкције; (9) дипломирани 
грађевински инжењер за хидротехнику; (10) 
дипломирани грађевински инжењер за путеве и 
железнице; (11) дипломирани грађевински 
инжењер за планирање и грађење насеља; (12) 
дипломирани грађевински инжењер за 
менаџмент, технологију и информатику у грађе-
винарству; (13) дипломирани инжењер архи-
тектуре; (14) дипломирани инжењер грађеви-
нарства; (15) одговарајуће средње образовање, 
положен специјалистички односно мајсторски 
испит и петогодишње радно искуство у струци 
стечено после специјалистичког односно мајс-
торског испита; (16) мастер инжењер грађеви-
нарства, претходно завршене студије првог сте-
пена - основне академске студије у области 
грађевинског инжењерства; (17) мастер 
инжењер архитектуре, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне академске студије 
у области архитектуре и урбанизма; (18) мастер 
инжењер урбанизма, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне академске студије 
у области архитектуре и урбанизма; (19) 
струковни мастер инжењер грађевинарства, 
завршене мастер струковне студије другог сте-
пена на студијског програму грађевинско 
инжењерство у високоградњи, са претходно 
завршеним основним струковним студијама 
првог степена на студијском програму архитек-
тура или грађевинско инжењерство; (20) 
дипломирани инжењер грађевинарства; (21) 
дипломирани инжењер архитектура; (22) 
дипломирани инжењер урбанизма; (23) спе-
цијалиста струковни инжењер грађевинарства, 
претходно завршене основне струковне студије 
у области архитектуре и урбанизма; (24) спе-
цијалиста струковни инжењер грађевинарства, 
студијски програм специјалистичких струковних 
студија комунално инжењерство; (25) струков-
ни инжењер грађевинарства. Лица из подтач. 
(20)-(22) ове тачке треба да су завршила сту-
дије првог степена - основне академске студије 
у области грађевинског инжењерства и области 
архитектуре и урбанизма. Лица са стручним 
називом из 25в) треба да су стекла и најмање 
трогодишње или четворогодишње образовање 
за одговарајући образовни профил или најмање 
три године радног искуства на пословима одго-
варајућег образовног профила ван образовне 
установе. Кандидат треба и да: 2) има психич-
ку, 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 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 
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које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне 
спреме, кандидат који је завршио специјалис-
тички или мајсторски испит поред доказа о тра-
женој врсти и степену стручне спреме доставља 
и доказ-потврду послодавца о петогодишњем 
радном искуству у струци које је стечено после 
специјалистичког односно мајсторског испита. 
Лица са стручним називом из тачке 25в) Пра-
вилника, треба да су стекла и најмање трого-
дишње или четворогодишње образовање за 
одговарајући образовни профил (декоратер 
зидних површина) или најмање три године рад-
ног искуства на пословима одговарајућег обра-
зовног профила (декоратер зидних површина) 
ван образовне установе о чему је потребно 
доставити као доказ оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом трогодишњем 
или четворогодишњем образовању за декорате-
ра зидних површина или потврду послодавца 
да је лице стекло најмање три године радног 
искуства на пословима декоратера зидних повр-
шина, ван образовне установе. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља 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 сарад-
ника (члан 143 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3 Закона о осно-
вама система образовања 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 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), оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које према подацима из каз-
нене евиденције издаје полицијска управа. Уве-
рење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса. Оригинал уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 

раду. Напомена: Све фотокопије које се подно-
се уз пријаву на конкурс морају бити оверене 
од стране јавног бележника – нотара. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уред-
но овереним фотокопијама потребних докуме-
ната је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Пријаве за конкурс са документацијом 
доставити лично или путем поште на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”.

Огласи са сајта poslovi.infostud.com
За све додатне информације (као и евен-
туалне рекламације / примедбе) у вези са 
огласима са наведеног сајта можете се обра-
тити сервису корисничке подршке на имејл 
kontakt@infostud-poslovi.com
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НС ХОТЕЛС ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Народних хероја 3
e-mail: hr@hotelzlatibor-resort.com

Конобар
за рад на Златибору,  

Миладина Пећинара 31а

УСЛОВИ: III/IV ССС; 1 година радног искуства 
на истим пословима; познавање рада на рачу-
нару; познавање најмање једног страног језика. 
Рок за пријављивање 22.12.2022.

АТМ БГ ДОО НОВИ БЕОГРАД
11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 127

e-mail: ivana.ninkovic@atmbg.rs
тел. 067/7281-3471

Грађевински инжењер
са лиценцом за извођење радова,  

за рад у Нишу 

Опис посла: рад на терену (наредних пар годи-
на посао ће се обављати у околини Ниша); 
изградња различитих објеката Контактне мре-
же; организација и координација свих фаза 
изградње.

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер 
или мастер грађевински инжењер; поседовање 
лиценце за извођење радова за стручну област; 
радно искуство и професионалност у самостал-
ном обављању послова и у тимском раду; виши 
ниво познавања рада на рачунару: Windows, MS 
Project, AutoCAD и MS Office; поседовање возач-
ке дозволе Б категорије. Рок за пријављивање 
22.12.2022.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
ВЕГАФАРМА

14000 Ваљево, Железничка 16
e-mail: vega_va@mts.rs

Дипломирани фармацеут
за рад у Осечини (Пецка)

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен 
са звањем дипломирани фармацеут; положен 
стручни испит; професионално познавање 
рада на рачунару; спремност за тимски рад и 
извршавање задатих планова рада; предност 
имају кандидати са радним искуством на истим 
или сличним пословима. Рок за пријављивање 
22.12.2022.

SWITECHNOLOGY ДОО
11000 Београд, Косовска 39

e-mail: hr@swit.rs

Електроничар
за рад у Свилајнцу

Опис посла: осигурање квалитета и технич-
ка подршка за нашег производног партнера; 
тестирање асемблираних електронских плоча 
коришћењем осцилоскопа, дигиталног мулти-ме-
тра и других мерних алата; дијагностиковање 
проблема са различитим електронским колима; 
уписивање фирмwаре-а; склапање електронских 
уређаја; блиска сарадња са инжењерима из сек-
тора Истраживања и развоја; пуно радно време.

УСЛОВИ: конверзацијски енглески је обаве-
зан; најмање завршена средња школа, елек-
тротехника и/или електроника; искуство у раду 
са осцилоскопом и дигиталним мулти-метром; 
искуство у дијагностиковању проблема на елек-
тронској плочи и поправка исте; искуство са 
уписивањем firmware-а у микроконтролере; раз-
умевање шеме електронских склопова; позна-
вање основних параметара електронских ком-
поненти: отпорник, кондензатор, индуктивитет, 
БЈТ, МОСФЕТ, микроконтролер, СМПС, линеарни 
напонски регулатор, итд; спремност на међуна-
родна путовања (Европа); важећа возачка доз-
вола. Рок за пријављивање 22.12.2022.

МАРКО СИМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 
ТИПО МОНТ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Милице Миљојковић 2
e-mail: office@tipomont.rs

Магационер

УСЛОВИ: радно искуство на истим или сличним 
пословима је пожељно; возачка дозвола Б кате-
горије. Рок за пријављивање 18.12.2022.

Монтажер - сервисер опреме за 
климатизацију и вентилацију

УСЛОВИ: радно искуство на истим или сличним 
пословима је обавезно; возачка дозвола Б кате-
горије. Рок за пријављивање 18.12.2022.

FISCHER AUTOMOTIVE SYSTEMS KD
35000 Јагодина, Италијанска бб.
e-mail: vladimir.petrovic@fischer.rs

Мерни техничар

Опис посла: креира и прилагођава 3Д мер-
не програме; мери делове и поправља мер-
не уређаје различитим уређајима; пажљиво 
обрађује и документује резултате у различитим 
облицима; даје подршку анализи проблема; 
стара се о континуираном унапређењу процеса 
у радном окружењу; одговоран за преглед мер-
не и испитне опреме на целој локацији.

УСЛОВИ: успешно завршена средња школа 
машинске или техничке струке; пожељно иску-
ство у аутомобилској индустрији на истој или 
сличној позицији 1- 3 године; одлично знање 
и управљање програмом за прецизно мерење, 
предност би било за Hexagon PC-DMIS CAD++; 
изражене техничке вештине, знање и разу-
мевање читањем техничких цртежа; одлично 
познавање статистичке анализе процеса, спо-
собности процеса и анализе података; пожељ-
но познавање анализе мерног система са K-DAS 
SOLARA или слично томе; одлично познавање 
MS Office-а (Word/Excel/PP) и SAP-а би била 
предност; добре писане и говорне вештине 
енглеског језика; проактиван и поуздан тимски 
играч. Рок за пријављивање 18.12.2022.
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Овај сајам професионалне 
оријентације организовао је 

Тим за каријерно вођење и са-
ветовање ученика Пожаревачке 
гимназије, а поред ђака те школе, 
на сајам су позвани и средњош-
колци и матуранти, односно сви 
будући бруцоши из целог Брани-
чевског округа. Они су на сајму 
имали прилику да се упознају са 
радом факултета и високошкол-
ских установа и, сходно својим 
афинитетима, непосредно саз-
нају све што их интересује у вези 
будућег занимања.

Високошколске установе су 
се на сајму потрудиле да, различитим занимљивим приступи-
ма из научног домена којим се баве, приближе будућим студен-
тима области које би у наредним годинама школовања могли 
да проучавају, уколико се одлуче да упишу факултет. Присут-
ни су на штанду Академије техничко-уметничких струковних 
студија, између осталог, могли да виде и како изгледају чаура 
свилене бубе и свилени конац, да разгледају минерале које је 
приказао Географски факултет, или да на штанду Саобраћај-
ног Факултета, уз помоћ специјалних наочара, сазнају колико 
је опасно дејство алкохола током вожње.

Филијала Пожаревац НСЗ је на сајму представила услу-
гу професионалне оријентације, односно подршке коју ђаци-

ма пружа при избору будућег 
занимања. Тако су заинтере-
совани матуранти упознати 
са могућностима стручног са-
ветовања од стране психолога 
Националне службе у поступ-
ку избора области којом ће се 
даље бавити у животу.

- Најчешћи корисници 
ових услуга су ученици за-
вршних разреда основних 
и средњих школа. Веће ин-
тересовање за наше услуге 
примећено је након увођења 
„он-лине” облика наставе, бу-
дући да се стиче утисак да је 

он допринео већој несигурности ученика по питању доношења 
одлуке о наставку школовања, као и већој потреби за преи-
спитивањем сопствених преференција – нагласила је Милица 
Дабић Васић, саветница за професионалну оријентацију и пла-
нирање каријере у пожаревачкој Филијали НСЗ.

Поред будућих студената, на штанд НСЗ су долазили и сви 
они који су били заинтересовани за могућност самозапошлавања и 
покретања приватног бизниса, док су се сви они који су планирали 
да након средње школе приступе тржишту рада и нађу запослење, 
распитивали о начину пријављивања на евиденцију НСЗ и програ-
мима и олакшицама које НСЗ пружа у процесу запошљавања.

Марко Михајловић

У Пожаревцу одржан Сајам високог образовања

Ђаци заинтересовани за 
факултете, али и за посао и 

самозапошљавање
У Пожаревачкој гимназији 18. новембра је одржан осми по реду  

Сајам високог образовања, на којем је, поред 25 високошколских установа, 
своје услуге будућим бруцошима представила и Филијала Пожаревац 

Националне службе за запошљавање.



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

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

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

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

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

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

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

решење о мировању радног односа.

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

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

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење послас
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nsz.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

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

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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