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Првог дана скупа одржана је конфе-
ренција директора јавних служби 

запошљавања, чланица ЦПЕССЕЦ-а, 
на тему „Гаранција за младе: Како је 
реализовати?, док је други дан био 
посвећен стручној конференцији под 
називом „Подршка запошљавању мла-
дих и вештине за будућност”.

Говорећи о изазовима које пред 
Националну службу за запошљавање 
поставља динамика развоја тржиште 
рада, директор НСЗ Зоран Мартиновић је 
указао на потребу да се активности уна-
пређују и развијају по моделу и на начин 
на који су развијене земље већ прилаго-
диле своје активности савременим токо-
вима. С тим у вези, он је истакао да су, у 
циљу развоја и унапређења услуга НСЗ и 
олакшаног приступа запошљавању мла-
дих, у оквиру пројекта ИПА 2020 обез-
беђена финансијска средства за подршку 
иновативним мерама и приступима ак-
тивне политике запошљавања.

- Ради унапређења положаја мла-
дих на тржишту рада Србије, НСЗ је у 
сарадњи са ресорним министарством 
приступила имплементацији ЕУ про-
грама Гаранције за младе, као подрш-
ке неактивним и незапосленим млади-
ма у процесу интеграције на тржиште 
рада, а који се реализује кроз кључну 
и неопходну међусекторску сарадњу 
и сарадњу са социјалним партнери-
ма. С тим у вези, НСЗ је испитала своје 
потенцијалне организационе и адми-
нистративне могућности, а за спро-
вођење одређених елемената овог про-
грама одабрала је три своје филијале: 
у Београду, Нишу и Сремској Митрови-
ци. У овим филијалама спроводиће се 
интензивно информисање послодава-
ца на локалном нивоу о програму Га-
ранције за младе, кроз информативне 
кампање и обиласке, како би се прику-
пили подаци о слободним радним мес-
тима и мотивисаности послодаваца за 

веће учешће у програмима намење-
ним младима - навео је Мартиновић.

Како је објаснио, имплементација 
програма ће започети у наредној го-
дини у сарадњи са социјалним парт-
нерима и организацијама цивилног 
друштва, што је од изузетног значаја, 
посебно у фази досезања до младих, а 
у смислу успостављања сврсисходне 
координације активности у пружању 
интегрисаних услуга младима у проце-
су запошљавања. У том процесу, омла-
динске организације ће идентифико-
вати младе који су највише одвојени 
од тржишта рада и понудити им своју 
индивидуализовану подршку у реша-
вању различитих препрека при уласку 
на тржиште рада (обесхрабрење, болест 
или инвалидитет, брига за друге и по-
родичне обавезе). Наведене активности 
захтеваће и одговарајуће измене закон-
ских оквира у области запошљавања, 
образовања и омладинске политике, а 
млади који би се на овај начин прија-
вили на евиденцију незапослених лица, 
добили би од НСЗ квалитетну понуду за 
посао или понуду за учешће у некој од 
мера активне политике запошљавања.

- Један од кључних елемената у 
приближавању младима је и дигита-
лизација и развој одређених услуга у 

У Скопљу одржана конференција Центра јавних служби за запошљавање 
земаља југоисточне Европе (ЦПЕССЕЦ)

Србија покреће ЕУ програм 
„Гаранција за младе”

У склопу овогодишњег председавања Агенције за запошљавање  
Северне Македоније Центром јавних служби за запошљавање земаља 
југоисточне Европе (ЦПЕССЕЦ), у Скопљу је 6. и 7. децембра одржана 
конференција ове организације на којој је учествовала и делегација 

Националне службе за запошљавање Србије.
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том формату, применом савремених 
информационих технологија. Стога су 
у оквиру пројекта развијене две онлајн 
обуке за активно тражење посла и пре-
дузетништво, а успешно је реализован 
и виртуелни сајам запошљавања. Пре-
познајући значај утицаја друштвених 
мрежа, регистровани су налози на 
најпопуларнијим друштвеним мрежа-
ма Инстаграм и Линкедин, а појављи-
вање Националне службе на помену-
тим платформама поздрављено је и 
позитивно оцењено од стране корис-
ника услуга, о чему сведочи и податак 
да налог НСЗ редовно прати више од 
5.000 корисника, додао је Мартиновић.

Другог дана, на експертској кон-
ференцији на тему „Подршка запо-
шљавања и Вештине за будућност”, 
начелница Одељења за развој односа 
са послодавцима НСЗ Јасмина Шан-
тић је указала на чињенице да брзо и 
лако проналажење запослења зависи 
од много фактора, а пре свега од кре-
тања на променљивом тржишту рада 
и привредног раста земље.

- Имајући у виду комплексност 
ових кретања, избор „праве” професије 
није нимало једноставан задатак. Ин-
формисање и саветовање о могућнос-
тима за развој каријере младих усмере-
но је на јачање капацитета младе особе 
да доноси квалитетне одлуке у избо-
ру професије у складу са сопственим 
способностима, особинама личности, 
мотивацијом за бављење одређеним 
професијама и у складу са реалним 
могућностима и интересовањима за 
проналажење посла након школовања. 
Такође, неопходно је и брже повези-
вање образовног система са потребама 

послодаваца, како би се млади школо-
вали за занимања потребна тржишту, 
јер управо недостатак потребних знања 
и вештина, као и радног искуства, за 
младу особу представља препреку у 
процесу запошљавања – рекла је Шан-
тићева и истакла да НСЗ кроз мере до-
датног образовања подстиче услове и 
механизме за стицање радног искуства, 
практичних знања, вештина и компе-
тенција и омогућава лакши прелазак 
младих из школе у свет рада.

С тим у вези, она је говорила и 
о значају дуалног образовања, уна-
пређењу процеса признавања претход-
ног учења, као и о значају заједничких 
тела и секторских веза у домену обра-
зовања и тржишта рада.

На конференцији су на тему уна-
пређења позиција младих говорили и 
министарка рада и социјалне полити-
ке Северне Македоније Јована Трен-

чевска, представници Делегације Ев-
ропске уније у Скопљу, МК УНДП-а, 
МОР-а, Министарства просвете и на-
уке, ЕТФ-а, WАПЕС-а и Националног 
савета за младе.

ЦПЕССЕЦ је регионална организа-
ција за размену информација и искус-
тава у пружању услуга послодавцима 
и незапосленим лицима, и јачању ка-
пацитета јавних служби за запошља-
вање. Центар окупља представнике 
и стручњаке за област тржишта рада 
националних јавних служби за запо-
шљавање земаља југоисточне Европе, 
а чланице су: Србија, Босна и Херцего-
вина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, 
Мађарска, Северна Македонија, Слове-
нија, Румунија и Турска. Организација 
делује по начелу ротирајућег председ-
ништва, тако да председавање ЦПЕС-
СЕЦ-ом наредне године преузима Ре-
публика Црна Гора.
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Администрација и управа

Администрација и управа

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Републички хидрометеоролошки 
Завод, Београд, Кнеза Вишеслава 66.

II Радна места која се попуњавају:

1) Ваздухопловни прогностичар 
звање млађи саветник

у Сектору за метеоролошке и 
хидролошке прогнозе, најаве и 
упозорења, Национални Центар 
за хидрометеоролошки систем 

ране најаве и упозорења, Одсек 
за ваздухопловну метеоролошку 

прогнозу
1 извршилац

Опис послова: Перманентно праћење и 
анализа синоптичких, радарских и сате-
литских осматрања и синоптичка обрада 
метеоролошких поља у реалном времену; 
учешће у анализирању радарских и сате-
литских осматрања и висинских метеоро-
лошких поља у циљу сагледавања тренут-
ног стања атмосфере; анализа и прогноза 
значајних метеоролошких елемената и 
појава које утичу на безбедност ваздуш-
не пловидбе, као и стручне консултације 
о тренутном и будућем стању атмосфе-
ре; израда карата значајног времена 
(SWC карте) за област Србије на свака 3 
сата, детаљних билтена за потребе ваз-
духопловства, креирање и прослеђивање 
упозорења и другим специјалним корис-
ницима, по потреби и средствима јавног 
информисања; други послови по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области физичке науке - студијски 
програм метеорологија на: основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факулте-
ту, и најмање једна година радног иску-
ства у струци или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за обављање послова рад-
ног места.

2) Прогностичар, звање млађи 
саветник

у Сектору за метеоролошке и 
хидролошке прогнозе, најаве и 
упозорења, Национални Центар 
за хидрометеоролошки систем 

ране најаве и упозорења, Одсек за 
дугорочну прогнозу времена

1 извршилац

Опис послова: Перманентно праћење и 
анализа метеоролошких поља регионал-
них и глобалних размера у реалном вре-
мену и анализа прогнозираних метеоро-
лошких поља глобалних модела; учешће 
у изради месечних и сезонских прогноза 
и изгледа времена за опште и посебне 
намене за Србију, поједине регионе и мес-
та; примена динамичких и статистичких 
метода за дугорочну и сезонску прогнозу 
времена и обезбеђивање метеоролошких 
података и поља за потребе дугорочне 
прогнозе времена; издавање месечне и 
сезонске прогнозе времена корисници-
ма и средствима јавног информисања и 
њихово објављивање на интернет страни-
ци Завода; други послови по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области физичке науке - студијски 
програм метеорологија на: основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факулте-
ту, и најмање једна година радног иску-
ства у струци или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова рад-
ног места.

3) Техничар за припрему 
података и продуката у процесу 

израде и издавања прогноза, 
најава и упозорења, звање 

референт
у Сектору за метеоролошке и 

хидролошке прогнозе, најаве и 
упозорења, Национални Центар 
за хидрометеоролошки систем 

ране најаве и упозорења, Група за 
техничку подршку

1 извршилац

Опис послова: Пријем извешатаја о 
метеролошким мерењима и осматрањи-
ма, техничка припрема и логичка контро-
ла подaтака; пријем синоптичких карата 
за подручје Србије (на 1 сат), Балкана (на 
3 сата), Европе - приземних (1000 mb на 6 
сати), као и висинских карата на нивоима 
850, 700, 500, 300 mb на 12 сати; пријем 
прогностичког материјала из Европског 
центра за средњорочну прогнозу времена, 
Немачке метеоролошке службе и продука-
та из домаћих нумеричких модела; пер-

манентно праћење и евидентирање слања 
продуката у складу са утврђеном процеду-
ром и системом управљања квалитетом; 
учествовање у припреми и обради пода-
така који су неопходни за баждарење и 
калибрацију радара; припрема и обрада 
података и продуката радарских мерења 
за потребе унутрашњих јединица; скени-
рање и прослеђивање билтена и анали-
зираних карата Европе, Балкана и SWC 
карата корисницима и њихово објављи-
вање на интернет старници Завода; тех-
ничка припрема карата за прогностича-
ра; други послови по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Геолошка и хидрометеоролош-
ка школа - метеоролошки смер или гим-
назија, положен државни стручни испит, 
најмање две године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

4) Радно место за мониторинг 
обичних климатолошких и 

падавинских станица, звање 
саветник

у Сектору за метеоролошки 
осматрачки систем, Одељење за 
мрежу метеоролошких станица, 

Одсек за оперативно спровођење 
метеоролошких мерења и осматрања

1 извршилац

Опис послова: Праћење техничке 
исправности и периода еталонирања 
обичних климатолошких и падавинских 
станица и ажурирање документације о 
њиховом еталонирању; анализа рада и 
квалитета података, правовремености 
извештавања, уз предлагање конкретних 
мера; планирање и израда предлога за 
опремање метеоролошким инструменти-
ма, замену дотрајале опреме и дистрибу-
ција образаца на станице; израда елабо-
рата и пројеката за отварање наменске 
метеоролошке станице; припрема пода-
така за административно-правне услове 
за функционисање падавинских и обич-
них климатолошких станица, као и њихо-
во ажурирање; старање о опремњености 
инструментима у подручним мрежама; 
припрема метеоролошких информација из 
мреже метеоролошких станица по захтеву 
правних и физичких лица; контролисање 
процеса издавања стручног материјала и 
његова дистрибуција; други послови по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области физичке науке - студијски 
програм метеорологија на: основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.
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5) Метеоролошки осматрач, 
звање референт

у Сектору за метеоролошки 
осматрачки систем, Одељење за 
мрежу метеоролошких станица, 
Метеоролошка станица „Велико 

Градиште”
1 извршилац

Опис послова: Метеоролошка мерења 
и осматрања, праћење развоја времена 
и појава; бележење података у одгова-
рајуће дневнике; обрада стручне доку-
ментације; извештавање о резултатима 
мерења и осматрања сатно, дневно, дека-
дно и месечно; контрола и обрада дневни-
ка са падавинских и обичних климатолош-
ких станица припадајуће подручне мреже, 
као и сaрадња са хонорарним сарадници-
ма на овим станицама; учешће у спро-
вођењу програма специјалних мерења и 
осматрања; одржавање метеоролошког 
круга и надгледање рада инструмената, 
физичко обезбеђивање објекта метеоро-
лошке станице и метеоролошког круга; 
обављање и послова из области одбра-
не од града, уколико је потребно; други 
послови по налогу руководиоца Метеоро-
лошке станице.

Услови: Геолошка и хидрометеоролош-
ка школа - метеоролошки смер, средња 
школа природног или друштвеног смера 
или гимназија, положен државни стручни 
испит, најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

6) Метеоролошки осматрач, 
звање референт

у Сектору за метеоролошки 
осматрачки систем, Одељење 

за мрежу метеоролошких 
станица, Метеоролошка станица 

„Димитровград”
1 извршилац

Опис послова: Метеоролошка мерења 
и осматрања, праћење развоја времена и 
појава; бележење података у одговарајуће 
дневнике; обрада стручне документације; 
извештавање о резултатима мерења и 
осматрања сатно, дневно, декадно и 
месечно; контрола и обрада дневника са 
падавинских и обичних климатолошких 
станица припадајуће подручне мреже, као 
и сaрадња са хонорарним сарадницима на 
овим станицама; учешће у спровођењу 
програма специјалних мерења и осма-
трања; одржавање метеоролошког круга и 
надгледање рада инструмената, физичко 
обезбеђивање објекта метеоролошке ста-
нице и метеоролошког круга; обављање и 
послова из области одбране од града, уко-
лико је потребно; други послови по налогу 
руководиоца Метеоролошке станице.

Услови: Геолошка и хидрометеоролош-
ка школа - метеоролошки смер, средња 
школа природног или друштвеног смера 
или гимназија, положен државни стручни 
испит, најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

7) Метеоролошки осматрач, 
звање референт

у Сектору за метеоролошки 
осматрачки систем, Одељење за 
мрежу метеоролошких станица, 

Метеоролошка станица „Сјеница”
1 извршилац

Опис послова: Метеоролошка мерења 
и осматрања, праћење развоја времена 
и појава; бележење података у одгова-
рајуће дневнике; обрада стручне доку-
ментације; извештавање о резултатима 
мерења и осматрања сатно, дневно, дека-
дно и месечно; контрола и обрада дневни-
ка са падавинских и обичних климатолош-
ких станица припадајуће подручне мреже, 
као и сaрадња са хонорарним сарадници-
ма на овим станицама; учешће у спро-
вођењу програма специјалних мерења и 
осматрања; одржавање метеоролошког 
круга и надгледање рада инструмената, 
физичко обезбеђивање објекта метеоро-
лошке станице и метеоролошког круга; 
обављање и послова из области одбра-
не од града, уколико је потребно; други 
послови по налогу руководиоца Метеоро-
лошке станице.

Услови: Геолошка и хидрометеоролош-
ка школа - метеоролошки смер, средња 
школа природног или друштвеног смера 
или гимназија, положен државни стручни 
испит, најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

8) Техничар за хидролошка 
мерења и обраду података звање 

референт
у Пожаревцу, у Сектору за 

хидролошки осматрачки систем 
и анализе, Одељење за мрежу 

хидролошких станица, Хидролошка 
реонска станица „Београд”

1 извршилац

Опис послова: Обављање хидролошких 
мерења (водостај, проток воде и про-
нос наноса), мерења нивоа и темпера-
туре подземних вода, геодетска мерења 
(попречни профили, контрола коте нуле 
водомера, пад воденог огледала); кон-
трола рада осматрача, унос, обрада и 
контрола осмотрених података, евиден-
тирање и архивирање оригиналних запи-
са; архивирање података о променама 
на хидролошким станицама и вођење 
евиденција о опреми и инструменти-
ма; учествовање у текућем одржавању 
објеката на мрежи хидролошких станица 
површинских и подземних вода, опреме 
за хидролошка и геодетска мерења и за 
регистровање водостаја; други посло-
ви по налогу шефа Хидролошке реонске 
станице.

Услови: Геолошка и хидрометеоролошка 
школа – хидролошки смер или Грађевин-
ска техничка школа – хидротехнички смер, 
положен државни стручни испит, најмање 
2 године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

9) Аналитичар за заштиту биља, 
звање саветник

у Сектору националног Центра 
за климатске промене, развој 

климатских модела и оцену ризика 
елементарних непогода, Одељење 

за примењену климатологију 
и агрометеорологију, Одсек за 
агрометеоролошке анализе и 

информације
1 извршилац

Опис послова: Праћење и оцена ути-
цаја метеоролошких фактора на раст, 
развиће и стање пољопривредних кул-
тура, као и на појаву и ширење биљних 
болести и штеточина; учешће у проце-
сирању оперативних метеоролошких и 
других потребних података; тестирање, 
припрема и оперативна примена модела 
за прогнозу појаве и ширења најраспо-
страњенијих биљних болести и штеточина 
на пољопривредним културама; учешће у 
изради седмодневих, декадних и месечних 
агрометеоролошких билтена, као и редов-
них и ванредних анализа, прогноза и упо-
зорења, посебно у делу који се односи на 
најаве угрожености пољопривредних кул-
тура биљним болестима и штеточинама; 
израда годишње анализе утицаја времен-
ских услова на појаву и ширење биљних 
болести и штеточина главних ратарских 
и воћарско-виноградарских култура у 
Србији; учешће у презентацији агромете-
оролошких информација путем средстава 
јавног информисања; учешће у процени 
штета на пољопривредним културама и 
биљним болестима и штеточинама; други 
послови по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање 
из научне области физичке науке - сту-
дијски програм метеорологија или научне 
области биотехничке науке, пољопривре-
да на: основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године рад-
ног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за обављање послова рад-
ног места.

10) Техничар за оперативне 
послове, звање референт

у Сектору за хидрометеоролошки 
рачунарско – телекомуникациони 

систем и опште послове, у Центру за 
одбрану од града, Радарски центар 

„Петровац”
1 извршилац

Опис послова: Рад на метеоролошком 
радару и аутоматским радним станица-
ма у поступцима детекције, праћења и 
мерења параметара облачности и поступ-
цима засејавања; унос и примарна рачу-
нарска обрада свих података о спроведе-
ним дејствима противградним ракетама са 
противградних станица; рад на стандард-
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ној или аутоматској метеоролошкој стани-
ци и контрола осмотрених метеоролошких 
података; рад на радио-комуникационим 
линковима и оперативна комуникација 
између противградних станица и радар-
ског центра; снабдевање лансирних ста-
ница ракетама и другом опремом и обука 
стрелаца за рад; други послови по налогу 
шефа Радарског центра.

Услови: Геолошка и хидрометеоролош-
ка школа, средња школа природног или 
друштвеног смера или гимназија, положен 
државни стручни испит, најмање две годи-
не радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за обављање послова 
радног места.

11) Шеф Радарског центра, 
звање самостални саветник
у Центру за одбрану од града, 

Радарски центар „Ниш”
1 извршилац

Опис послова: Руковођење и планирање 
рада Радарског центра, пружање струч-
них упутстава, координирање и надзор 
рада државних службеника и намештени-
ка у Радарском центру; планирање и орга-
низовање спровођења засејавања потен-
цијално градоносне облачности; извођење 
радарских мерења у циљу детекције свих 
врста падавинских процеса и типизације 
облачних система; анализа атмосферских 
процеса и праћење њихових развоја и 
анализа аеролошких услова изнад терито-
рије радарског центра; израда кварталног, 
годишњег и др. извештаја о раду радарс-
ког центра на основу радарских метеоро-
лошких података и података о дејству на 
брањеној територији; израда анализа и сту-
дија о примењеној методологији сузбијања 
града са проценом ефеката засејавања и 
учешће у усавршавању методологије дејст-
ва на градоносне облаке уз тестирање 
методолошких побољшања у оперативном 
раду; учешће у реализацији обука и усавр-
шавања кадрова за обављање оператив-
них послова одбране од града и надзор 
над радом стрелаца у надлежности радар-
ског центра; старање о примени прописа 
из области заштите од пожара, пиротехни-
ке, заштите на раду, безбедности ваздуш-
не пловидбе и опште безбедности; други 
послови по налогу начелника Центра.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области физичке науке - студијски 
програм метеорологија на: основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

III Место рада за сва радна места: 
- за радна места под редним бројем: 1, 2, 
3, 4 и 9 место рада је Београд;

- за радно место под редним бројем 5 
место рада је Велико Градиште;
- за радно место под редним бројем 6 
место рада је Димитровград;
- за радно место под редним бројем 7 
место рада је Сјеница;
- за радно место под редним бројем 8 
место рада је Пожаревац;
- за радно место под редним бројем 10 
место рада је Р.Ц. Петровац;
- за радно место под редним бројем 11 
место рада је Р.Ц. Ниш;

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи 
се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посеб-
не функционалне и понашајне компетен-
ције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом.

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

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

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се:

Опште функционалне компетенције, 
и то:
• организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писано),
• дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом 
на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална 
писменост”, ако поседујете важећи сер-
тификат, 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, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима.

Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја 
о резултатима провере општих функцио-
налних компетенција, међу кандидати-
ма који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, 

врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за 
област рада метеоролошки послови (Опе-
ративни осматрачки, телекомуникациони 
и аналитичко-прогностички системи, као и 
методи и поступци из области осматрања, 
размене података, нумеричког модели-
рања атмосфере, као и раних најава, упо-
зорења и извештавања о појави времен-
ских и климатских екстремних појава и 
елементарних непогода) провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција 
за радно место прописи из надлежности 
органа (Закон о метеоролошкој и хидро-
лошкој делатности) провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција 
за радно место (Закон о ваздушном сао-
браћају) провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за 
област рада метеоролошки послови (Опе-
ративни осматрачки, телекомуникациони 
и аналитичко-прогностички системи, као и 
методи и поступци из области осматрања, 
размене података, нумеричког модели-
рања атмосфере, као и раних најава, упо-
зорења и извештавања о појави времен-
ских и климатских екстремних појава и 
елементарних непогода) провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција 
за радно место прописи из надлежности 
органа (Закон о метеоролошкој и хидро-
лошкој делатности) провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из делокруга рад-
ног места (Правилник о начину израде, 
издавања и достављања ванредних мете-
оролошких и хидролошких информација и 
упозорења) провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција 
за радно место прописи из надлежности 
органа (Закон о метеоролошкој и хидро-
лошкој делатности) провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из делокруга рад-
ног места (Правилник о начину израде, 
издавања и достављања ванредних мете-
оролошких и хидролошких информација и 
упозорења) провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција 
за радно место методологије из дело-
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круга радног места (Упутство за шифро-
вање метеоролошких извештаја по SYNOP 
кључу) провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција 
за област рада метеоролошки послови 
(Међународни стандарди у метеорологији, 
регулаторна документа и научно-технички 
програми Светске метеоролошке организа-
ције и других релевантних међународних 
струковних организација), провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из делокруга радног 
места (Уредба о утврђивању мрежа метео-
ролошких станица, програма рада и начи-
на извештавања државних мрежа метео-
ролошких организација) провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из делокруга рад-
ног места (Уредба о утврђивању локација 
метеоролошких и хидролошких стани-
ца државних мрежа и заштитних зона у 
околини тих станица, као и врсте огра-
ничења која се могу увести у заштитним 
зонама) провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место методологије из делокруга 
радног места (Упутство за осматрања и 
мерења на главним метеоролошким ста-
ницама) провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место методологије из делокру-
га радног места (Упутство за бележење 
података у дневник главне метеоролошке 
станице) провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радна места под редним бројем 5, 
6 и 7:

Посебна функционална компетенција за 
област рада метеоролошки послови (Мето-
де мерења и осматрања, евидентирања и 
кодирања метеоролошких података, као 
и поступци извештавања и размене пода-
така), провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из делокруга радног 
места (Уредба о утврђивању мрежа метео-
ролошких станица, програма рада и начи-
на извештавања државних мрежа метео-
ролошких организација) провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место методологије из делокруга 
радног места (Упутство за осматрања и 
мерења на главним метеоролошким ста-
ницама) провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место методологије из делокру-
га радног места (Упутство за бележење 
података у дневник главне метеоролошке 
станице) провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место методологије из делокру-
га радног места (Упутство за за шифро-
вање метеоролошких извештаја по SYNOP 
кључу) провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 8:

Посебна функционална компетенција за 
област рада хидролошки послови (Мето-
де хидролошких мерења и евидентирања 
података, као и поступци извештавања и 
размене података), провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција 
за радно место прописи из надлежности 
органа (Закон о метеоролошким и хидро-
лошким пословима) провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из делокруга рад-
ног места (Правилник о начину приме-
не метода хидролошких мерења и осма-
трања) провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (возачка дозвола 
Б категорије) - провераваће се увидом у 
приложени документ.

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

За радно место под редним бројем 9:

Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(израда секторских анализа), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција 
за радно место прописи из надлежности 
органа (Закон о метеоролошкој и хидро-
лошкој делатности) провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из делокруга рад-
ног места (Правилник о начину израде, 
издавања и достављања ванредних мете-
оролошких и хидролошких информација и 
упозорења) провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За радно место под редним бројем 
10:

Посебна функционална компетенција за 
област рада послови одбране од града 
(поступак радарских мерења и осматрања, 
откривања и праћења градоопасних обла-
ка) – провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место – релевантни прописи из 
делокруга радног места (Уредба о раду и 
мрежи радарских центара у систему одб-
ране од града и утврђивању локације 
радарских центара и заштитних зона тих 
центара, као и врстама ограничења која се 
могу увести у заштитним зонама) провера-
ваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место – релевантне методологије 
из делокруга радног места (Инструкција о 
раду мреже лансирних станица) провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 
11:

Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из раз-
личитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место – прописи из надлежности 
органа (Закон о одбрани од града) прове-
раваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место – релевантни прописи из 
делокруга радног места (Уредба о раду и 
мрежи радарских центара у систему одб-
ране од града и утврђивању локације 
радарских центара и заштитних зона тих 
центара, као и врстама ограничења која се 
могу увести у заштитним зонама) провера-
ваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
радно место – релевантне методологије 
из делокруга радног места (Инструкција о 
методи радарске идентификације и засеја-
вања једноћелијских, вишећелијских и 
суперћелијских градоносних процеса ауто-
матским системом HASIS и HASIS 3D) про-
вераваће се путем симулације (усмено).

Материјали за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетен-
ција налазе се на сајту Републичког хид-
рометеоролошког завода.

Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Пона-
шајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) провераваће се путем 
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психометријских тестова, и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Републичког хидро-
метеоролошког завода, као и у штампаној 
верзији у седишту Републичког хидроме-
теоролошког завода у Београду у улици 
кнеза Вишеслава 66.

Приликом предаје пријаве на јавни кон-
курс пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Подносилац прија-
ве се обавештава о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

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

VII Адреса на коју се подноси попу- 
њен образац пријаве за конкурс: 
Републички хидрометеоролошки Завод, 
Улица кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лица која су задужена за давање 
обавештења: Милош Милошевић, кон-
такт телефон 011/3050-830 и Весна 
Маћић, контакт телефон 011/3050-946, од 
10.00 до 13.00 часова.

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

X Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор- 
ног поступка пре интервјуа са кон-
курсном комисијом: оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о 

положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима; (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао).
 
Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01. 
марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положе-
ном правосудном испиту. Одредбом члана 
9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 
18/2016 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 одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Потреб-
но је да кандидат у делу Изјава у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

XI Рок за подношење доказа: канди-
дати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа 
са конкурсном комисијом позивају се да у 
року од (5) пет радних дана од дана прије-
ма обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Републичког хидрометеоролошког Завода.

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

XII Трајање радног односа: За сва 
радна места радни однос се заснива на 
неодређено време.

XIII Провера компетенција учесни-
ка конкурса проверава се у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 29.12.2022. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона или елек-
тронске адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компе-
тенција и понашајних компетенција ће се 
обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати „Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно 
крило). Провера посебних функционал-
них компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Републичког хидрометеоролошког 
Завода, Београд, Кнеза Вишеслава 66. 
Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и време-
ну спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона 
или адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

НАПОМЕНЕ

Чланом 9 Закона о државним службени-
цима, прописано је да су да су кандида-
тима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Кандида-
ти који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду 
у трајању од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кан-
дидати без положеног државног испи-
та примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.
кандидати са положеним државним испи-
том немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног 
испита.

Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене.
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Администрација и управа

Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао директор Управе за 
игре на срећу. 

Јавни конкурс се објављује на интернет 
презентацији (www.hidmet.gov.rs) и оглас-
ној табли Републичког хидрометеоролош-
ког Завода, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и перио-
дичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање 
радних места у Управи за извршење кри-
вичних санкција („Службени гласник РС”, 
бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисни-
ка 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 попу- 
њава: Министарство правде – Управа за 
извршење кривичних санкција, Немањина 
22-24, Београд. 

Радно место које се попуњава: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
ПАНЧЕВУ

1) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир 

– приправник
место рада Панчево

40 извршилаца

III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ 
ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

2) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир 

– приправник
место рада Ваљево

6 извршилаца

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ 
У ШАПЦУ

3) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир 

– приправник
место рада Шабац

4 извршиоца

V У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ  
У НОВОМ ПАЗАРУ

4) Обезбеђење завода у Служби 
за обезбеђење, звање командир 

– приправник
место рада Нови Пазар

2 извршиоца

Услови за рад који се односе на при-
правнике у Служби за обезбеђење: 
На основу члана 255 Закона о извршењу 
кривичних санкција („Службени гласник 
РС”, бр. 55/14 и 35/19) за приправника 
у служби за обезбеђење може се при-
мити лице које, поред законом утврђе-
них испуњава и следеће услове: да има 
средње образовање, да је млађе од 30 
година, и да је психички и физички спо-
собно за вршење службе. За приправника 
у служби за обезбеђење може се примити 
и лице до 35 година живота, ако има сте-
чено високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и стечено висо-
ко образовање на студијама првог степе-
на (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијама 
у трајању до три године.

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

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

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

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16) про-

писано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о који-
ма се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). 

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

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

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

VII Општи услови за рад на радном 
месту: држављанство 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 нај-
мање шест месеци (члан 45. став 1. Зако-
на о државним службеницима).

Посебни услови за рад из Закона о 
извршењу кривичних санкција: Чла-
ном 253 став 4 Закона о извршења кри-
вичних санкција прописано је да у радни 
однос не може се примити лице које је 
осуђено због кривичног дела које се гони 
по службеној дужности, лице против кога 
се води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности, 
лице које је осуђено на безусловну казну 
затвора у трајању дужем од три месеца и 
лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

VIII Рок за подношење пријаве на 
конкурс: Рок за подношење пријава на 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1018 | 14.12.2022.12

Администрација и управа

конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
 
IX Адреса на коју се подносе прија-
ве: Министарство правде, Управа за извр-
шење кривичних санкција, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”.

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

XI Трајање радног односа: За наведе-
на радна места радни однос се засни-
ва на одређено време у трајању од 
шест месеци. Приправник стиче одго-
варајуће звање, ако по завршеном при-
правничком стажу положи стручни испит 
у служби за обезбеђење. Приправнику у 
служби за обезбеђење престаје радни 
однос, ако у прописаном року не положи 
стручни испит у служби за обезбеђење, 
изузев ако је до тога дошло због болести 
или из других оправданих разлога. 

XII Посебне одредбе за пријем при-
правника у Служби за обезбеђење: 
Кандидат ће након извршене безбедносне 
провере и психофизичког тестирања бити 
позван на проверу здравствене способ-
ности за рад у служби за обезбеђење, са 
ношењем оружја.

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

Кандидату који није испунио услов везан 
за психофизичке способности, здравстве-
не способности или за кога постоје без-
бедносне сметње доставља се решење о 
одбијању, у коме се наводе разлози због 
чега се кандидату не дозвољава да даље 
учествује у поступку пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. 
Кандидат који је испунио формални услов 
и прошао безбедносну проверу, психофи-
зичко тестирање и здравствени преглед 
позива се на разговор. На разговору се 
проверава вештина комуникације непо-
средно кроз разговор са кандидатима.

Управа за извршење кривичних санкција 
ће службеним путем вршити безбедносну 
проверу, у складу са чланом 254 Закона о 
извршењу кривичних санкција.

НАПОМЕНА: 

Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 

уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној 
од стране јавног бележника, у општини 
или суду биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. 

Обавештавају се кандидати да ће се доку-
ментација враћати искључиво уз писмени 
захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Министарства правде: www.
mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на 
огласној табли Управе за извршење кри-
вичних санкција, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 
54 став 1 и 55 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: 
Управа за заједничке послове републич-
ких органа, Београд.

Положај који се попуњава:

1. Помоћник директора 
– руководилац Сектора 
за репрезентативне и 

резиденцијалне објекте
у Управи за заједничке послове 
републичких органа – положај у 

петој групи

Опис послова: Руководи, планира, усме-
рава и надзире рад запослених у Сектору; 
сарађује са службама Генералног секре-
таријата Председника Републике и служ-
бама Генералног секретаријата Владе и 
сарађује са институцијама из области кул-
туре и туризма; сарађује са корисницима 
услуга Сектора и стара се о поштовању 
договорених рокова; планира и предла-
же програм инвестиционих радова на 
изградњи, доградњи и адаптацији репре-

зентативних објеката; предлаже план 
набавки за потребе Сектора; обавља друге 
послове по налогу директора Управе.

Услови: Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање девет година 
радног искуства у струци или седам годи-
на радног искуства у струци од којих нај-
мање две године на руководећим радним 
местима или пет година радног искуства 
на руководећим радним местима, поло-
жен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учес-
ницима конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да 
нису осуђивани на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције 
и то:
• организација и рад државних органа РС 
– провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се 
вршити практичним радом на рачунару 
или увидом у доказ о знању рада на рачу-
нару;
• пословна комуникација – провера ће се 
вршити путем теста.

- Посебне функционалне компетен-
ције и то:
* Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (општи, 
стратегијски и финансијски менаџмент, 
управљање људским ресурсима базира-
но на компетенцијама, организационо 
понашање) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције 
за радно место – Планска документа, 
прописи и акта из надлежности и орга-
низације органа (Уредба о Управи за 
заједничке послове републичких органа; 
Стратегија реформе јавне управе у Репу-
блици Србији) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције 
за радно место – Прописи из делокруга 
радног места (Закон о државној управи; 
Уредба о непокретностима за репрезен-
тативне потребе Републике Србије; Закон 
о заштићеним културним добрима; Закон 
о јавним набавкама; Закон о безбедно-
сти хране) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Упра-
вљање информацијама; Управљање зада-
цима и остваривање резултата; Оријен-
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тација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; 
Савесност, посвећеност и интегритет; 
Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних 
органа).

Трајање рада на положају и место 
рада: рад на положају траје пет годи-
на, место рада је Београд, Немањина бр. 
22-26.

Рок за подношење пријаве на кон-
курс: 8 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана када је конкурс оглашен 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: прија-
ва на конкурс садржи: податке о конкур-
су; личне податке; адресу становања; 
телефон, електронску адресу; образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног 
односа; податак о знању рада на рачуна-
ру; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; посебне изјаве од зна-
чаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се подне-
ти путем поште или непосредно на адресу 
наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној 
верзији на писарници Службе за упра-
вљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни кон-
курс пријава добија шифру под којом 
подносиоци пријаве учествују у даљем 
изборном поступку. Подносиоци пријаве 
се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначен за доставу оба-
вештења.

Докази који се прилажу уз образац прија-
ве су: писани доказ о знању рада на рачу-
нару.
Кандидати који уз образац пријаве доста-
ве писани доказ о знању рада на рачунару 
биће ослобођени провере компетенције 
„дигитална писменост” сем уколико коми-
сија одлучи да се приложени доказ не 
може прихватити као доказ којим се кан-
дидати ослобађају од провере опште ком-
петенције „дигитална писменост”. 

Остали докази које прилажу само 
кандидати који су успешно прошли 

фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са конкурсном комисијом: уве-
рењe о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосуд-
ним испитом уместо уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у 
државним органима достављају уверење о 
положеном правосудном испиту); исправе 
којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са кон-
курсном комисијом биће позвани да, у 
року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на наведену адресу 
Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни 
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу 
пријаве, да пријави полагање тог испита 
у Министарству државне управе и локал-
не самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на кон-
курс и да Служби за управљање кадрови-
ма достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на кон-
курс за попуњавање положаја.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција, осим ако странке изричито 
изјаве да ће податке прибавити самe.

Потребно је да учесници конкурса, у 
обрасцу пријаве на конкурс наведу за 

коју се од предвиђених могућности опре-
дељују, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то 
кандидати учинити сами. 

Документи о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту.

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве за 
конкурс: Влада, Служба за управљање 
кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање положаја (навести 
назив положаја за који се подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавеште- 
ња о конкурсу, у периоду од 10 до 12 
часова: Обрен Чавић, тел. 011/313-09-01, 
Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве 
биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији и oгласној табли Управе за 
заједничке послове републичких органа, 
на интернет презентацији и oгласној табли 
Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може 
се извршити увид у акт о систематизацији 
послова у органу у ком се попуњава поло-
жај који је предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у 
граматичком мушком роду подразумевају 
природни мушки и женски род лица на 
које се односе.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ОСНОВНИ СУД ЛАЗАРЕВАЦ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попу- 
њава: Основни суд у Лазаревцу, Лазаре-
вац, Крађорђева 19.

II Радно место које се попуњава:

Радно место судијски помоћник 
- судијски сарадник, звање 

саветник
2 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду и 
реферисању, проучава правна питања 
у вези са радом судија у једноставнијим 
предметима, израђује нацрте једностав-
нијих судских одлука и припрема правне 
ставове за публиковање, узима на запис-
ник тужбе, предлоге и друге поднеске и 
изјаве странака, врши под надзором и по 
упутствима судије друге стручне послове 
и друге послове по налогу председника 
суда.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету 
и положен правосудни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

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

1. Провера општих функционалних 
компетенција:
- организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити 
писаним путем - тест); 
- дигитална писменост (провера ће се 
вршити решавањем задатака практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару); 
- пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална 
писменост” (поседовање знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста 
и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања и вештина из наведе-
них области на траженом нивоу и жели да 

на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, нео-
пходно је да уз пријавни обаразац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.

Провера сваке од општих функционалних 
компетенција не може трајати дуже од 
једног сата.
Кандидати који су освојили један бод 
у провери одређене компетенције, 
искључују се из даљег изборног поступка.
Информације о материјалу за припре-
му кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији суда. 

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Међу кандидатима врши 
се провера посебних функционалних ком-
петенција и то:
- Посебна функционална компетенција у 
области рада судска управа – познавање 
материјалних и процесних прописа реле-
вантних за надлежност суда – провера ће 
се вршити писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција за 
радно место судијски помоћник –судијски 
сарадник – поседовање знања и вештина 
за израду нацрта судских одлука и других 
аката – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за 
радно место судијски помоћник –судијски 
сарадник – вештине презентације, вешти-
не управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са 
више понуђених одговора. Кандидати 
одговарају на питања заокруживањем 
једног од понуђених одговора из базе 
питања објављене на интернет презента-
цији Основног суда у Лазаревцу. Кандидат 
може на свако питање дати, односно зао-
кружити само један одговор. Свако бри-
сање или исправка датог одговора сматра 
се као нетачан одговор. Ако се кандидат 
на тесту служи недозвољеним средствима, 
комисија ће удаљити кандидата са теста. 
У том случају сматра се да кандидат није 
положио тест.
Време за израду теста је 45 (четрдесетпет) 
минута. Разговор са кандидатом захте-
ва да се у усменом облику да предлог 
решења одређеног задатка који је типичан 
за обављање послова радног места. Вре-
ме за припрему задатка је 15 (петнаест) 
минута. 

3. Провера понашајних компетен-
ција: Провера понашајних компетенција 
и то: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа и савесност, посвећеност и инте-
гритет, вршиће се од стране дипломира-
ног психолога путем упитника.
 
4. Интервју са комисијом и вредно-
вање кандидата: Процена мотивације 

за рад на свим радним местима и прихва-
тање вредности државних органа – про-
вераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

IV Врста радног односа и место рада 
за сва радна места: За радно место 
судијски помоћник-судијски сарадник рад-
ни однос се заснива на неодређено време 
у Основном суду у Лазаревцу, Карађорће-
ва 19, уз обавезан пробни рад за оне који 
први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад траје 6 месеци.

V Општи услови за рад на свим рад-
ним местима: да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије; 
да учеснику конкурса није раније прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа; 
да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

VI Датум оглашавања и рок за под-
ношење пријава на конкурс: Датум 
оглашавања: 14.12.2022. године. Јав-
ни конкурс је оглашен на огласној табли 
Основног суда у Лазаревцу, на интернет 
презентацији Основног суда у Лазаре-
вцу, на интернет презентацији и у пери-
одичном издању Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за 
запошљавање – публикација „Послови”. 
Последњи дан рока за подношење прија-
ва је 22.12.2022. године.

VII Пријава на конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Основног суда у Лазаре-
вцу (http://www.la.os.sud.rs/).
Уредно попуњен, одштампан и потписан 
образац пријаве подноси се на шалтеру 
пријема Основног суда у Лазаревцу, Лаза-
ревац, Карађорђева 19, или путем поште 
на исту адресу са назнаком „Пријава на 
јавни конкурс за попуњавање извршилач-
ког радног места – судијски помоћник-су-
дијски сарадник”.
Приликом предаје пријаве на конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назна-
чен за доставу обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са кон-
курсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству; 
- уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија); 
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- извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); 
- диплома којом се потврђује стручна 
спрема (оригинал или оверена фотоко-
пија); 
- уверење о положеном правосудном испи-
ту (оригинал или оверена фотокопија); 
-потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из 
радног односа издате од стране државног 
органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу; 
- уверење да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије (не 
старије од шест месеци).
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао).
Сви докази прилажу се на српском јези-
ку, односно уколико су на страном јези-
ку морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. Диплома којом се потврђује струч-
на спрема, а која је стечена у иностран-
ству мора бити нострификована.

IX Рок за подношење доказа: Канди-
дати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са конкурсном 
комисијом, позивају се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку. Кандидати који 
не доставе доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се пре-
дају непосредно на напред наведену адре-
су суда или достављају путем поште на 
напред наведену адресу суда са назнаком 
„За јавни конкурс”.

X Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне, уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести у просторијама 
Основног суда у Лазаревцу, Карађорђе-
вој улици број 19. Кандидати ће о дату-
му и времену бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или е-маил 
адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве. Изборни поступак ће започети 
по истеку рока за подношење пријава. 
Кандидати који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавешта-

вају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

XI Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Катарина Бран-
ковић, судија Основног суда у Лазаревцу, 
контакт телефон 011/8123-167.

НАПОМЕНЕ:
- Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном правосуд-
ном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван. Законом о општем управном 
поступку прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9. став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама (члан 103. став 3).
- Потребно је да кандидат у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.
- Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени дока-
зи биће одбачене.
- Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, прописано је да су кан-
дидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција.
- Јавни конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована одлуком председника 
Основног суда у Лазаревцу
- Обавештавају се учесници конкурса да 
ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.
- Основни суд у Лазаревцу не врши дис-
криминацију на основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција 
се заснива на квалитету и отворена је за 
све који испуњавају прописане услове. 
Сви изрази и појмови који су у овом огла-
су изражени у граматичком мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.
- Овај оглас објављује се на интернет 
презентацији Основног суда у Лазаревцу 
http://www.la.os.sud.rs/, на огласној табли 
Основног суда у Лазаревцу, на интернет 
презентацији и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за радно 
месту судијски помоћник – судијски сарад-
ник може се преузети на званичној интер-
нет презентацији Основног суда у Лазаре-
вцу (http://www.la.os.sud.rs/).

ЧАЧАК

ОСНОВНИ СУД У ИВАЊИЦИ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња- 
вају: Основни суд у Ивањици, Ивањица, 
Бошка Петровића 9.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место судијски 
помоћник - судијски сарадник

Опис послова: помаже судији у раду, 
проучава правна питања у вези са радом 
судија у појединим предметима, израђује 
нацрте судских одлука и припрема правне 
ставове за публиковање, узима на запис-
ник тужбе, предлоге и друге поднеске и 
изјаве странака, врши самостално или под 
надзором и по упутствима судије друге 
стручне послове и по налогу председника 
суда

Услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен правосудни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спрово-
ди се из више фаза у којима се провера-
вају опште функционалне, потом посебне 
функционалне и након тога понашајне 
компетенције. Након провере понашајних 
компетенција Комисија ће обавити интер-
вју са кандидатима. Вредновање сваке 
компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, 
а укупан број бодова који се могу додели-
ти кандидату је 60. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетен-
ције не могу учествовати у провери сле-
деће компетенције у истој или наредној 
фази и биће искључени из даљег избор-
ног поступка. 

1. Провера општих функционал-
них компетенција: Кандидатима који 
учествују у изборном поступку вршиће се 
најпре провера општих функционалних 
компетенција и то: 
1. из области знања организација и рад 
државних органа Републике Србије, 
2. из области знања и вештина дигитална 
писменост, и 
3. из области знања и вештина пословна 
комуникација.
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Опште функционалне компетенције коми-
сија ће проверавати редоследом како је 
наведено. 

1. Компетенција организација и рад 
државних органа Републике Србије про-
вераваће се путем теста. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интер-
нет презентацији Основног суда у Ивањи-
ци (www.ic.os.sud.rs). Време за израду 
теста је један сат, а кандидати ће се непо-
средно усмено обавестити о резултатима 
теста након истека времена за његово 
решавање. 
2. Компетенција дигитална писменост про-
вераваће се израдом практичног задатка 
на рачунару. Време за израду задатка је 
један сат. 
Уколико неко од кадидата поседује серти-
фикат односно уверење о познавању рада 
на рачунару, комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли ће исти 
бити прихваћен уместо тестовне провере. 
3. Компетенција пословна комуникација 
провераваће се путем писане симулације. 
Време за израду задатка је један сат. 
Максималан број бодова приликом про-
вере општих функционалних компетен-
ција је 9.
Након провере општих функционалних 
компетенција кандидатима који не буду 
искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционал-
них компетенција. 

2. Провера посебних функционал-
них компетенција: У изборном поступ-
ку кадидатима ће се проверавати посебне 
функционалне компетенције и то: 

1. Из оквира посебних функционалних 
компетенција за радно место судијски 
сарадник провераваће се 
- Познавање материјалних и процесних 
прописа релевантних за надлежност суда
- Поседовање знања и вештина за израду 
нацрта судских одлука 

Компетенција познавања материјал-
них и процесих прописа релевантних за 
надлежност суда провераваће се путем 
теста, који се састоји од 15 питања. Тест 
ће саставити Комисија методом случајног 
избора из базе питања која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда 
у Ивањици (www.ic.os.sud.rs). Време за 
израду теста је један сат. Максималан број 
бодова на тесту је 15.
Компетенција поседовање знања и вешти-
на за израду нацрта судских одлука про-
вераваће се писаним путем, извршавањем 
задатка који ће дати Комисија, а односи 
се на израду неке од судских одлука или 
изреке судске одлуке. Време за израду 
теста је један сат. 

2. Из оквира посебне функционалне ком-
петенције за област рада провераваће се: 
- Поседовање знања и вештина упра-
вљања судским поступком.

Компетенција поседовања знања и вешти-
на у управљања судским поступком про-

вераваће се усменим путем, што под-
разумева разговор са кандидатом где 
кандидат у усменом облику даје предлог 
решења одређеног задатка који је типи-
чан за обављање послова на радном месту 
судијски сарадник. Свим кандидатима ће 
се поставити исти задатак, а време за при-
прему кандидата је 15 минута. 

Максималан број бодова приликом прове-
ре посебних функционалних компетенција 
је 20. 

3. Провера понашајних компетен-
ција: Након фазе провере посебних функ-
ционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање 
информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет. 
Провера понашајних компетенција оба-
виће се путем упитника, а испитивање 
путем упитника обавиће дипломирани 
психолог. 
Максималан број бодова приликом прове-
ре понашајних компетенција је 25.

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интер-
вјуа са кандидатима, који подразумева 
разговор чланова Комисије са кандидатом 
у циљу процене мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности држа-
вих органа. 
Максималан број бодова приликом интер-
вијуа је 6.

2. Радно место за финансијско-
рачуноводствене послове

Опис послова: припрема податке и пру-
жа подршку у изради финансијских пла-
нова, прикупља и обрађује податке за 
израду извештаја, финансисјких прегледа 
и анализа, учествује у припреми и изра-
ди финансијских извештаја и годишњег 
извештаја о пословању (завршног рачуна), 
припрема и врши обраду документације за 
плаћање по различитим основама, врши 
плаћања по основу документације, прати 
преузимање обавеза по основу реализа-
ције расхода, прати усаглашавање потра-
живања и обавеза, врши рачуноводствене 
послове из области рада (саставља платне 
спискове, врши обрачун плата и осталих 
примања и спсискове за обуставе, учест-
вује у сачињавању извештаја о платама и 
другим примањима, води дневник служ-
бених путовања, пише налоге, оверава 
податке за кредит), усклађује стање имо-
вине и обавеза у књиговодственој евиден-
цији са стварним стањем обавља и друге 
послове по налогу шефа рачуноводства и 
председника суда 

Услови: стечено високо образовање на 
основним академским студијама из науч-
не области економских наука у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијамана 
на факултету, положен државни стручни 

испит, најмање 3 године искуства у стру-
ци и потребне компетенције за ово радно 
место.

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

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

Опште функционалне компетенције коми-
сија ће проверавати редоследом како је 
наведено. 

1. Компетенција организација и рад 
државних органа Републике Србије про-
вераваће се путем теста. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интер-
нет презентацији Основног суда у Ивањи-
ци (www.ic.os.sud.rs). Време за израду 
теста је један сат, а кандидати ће се непо-
средно усмено обавестити о резултатима 
теста након истека времена за његово 
решавање
2. Компетенција дигитална писменост про-
вераваће се израдом практичног задатка 
на рачунару. Време за израду задатка је 
један сат. 
Уколико неко од кадидата поседује сер-
тификат односно уверење о познавању 
рада на рачунару, Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли 
ће исти бити прихваћен уместо тестовне 
провере. 
3. Комптенција пословна комуникација 
провераваће се путем писане симулације. 
Време за израду задатка је један сат. 
Максималан број бодова приликом про-
вере општих функционалних компетен-
ција је 9.
Након провере општих функционалних 
компетенција кандидатима који не буду 
искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционал-
них компетенција.

2. Провера посебних функционал-
них компетенција: У изборном поступку 
кандидатима ће се проверавати посебне 
функционалне компетенције и то: 
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1. Из оквира посебних функционалних 
компетенција за радно место за финан-
сијско-рачуноводствене послове провера-
ваће се познавање прописа буџетског сис-
тема Републике Србије који се односе на 
буџетске кориснике: 
- Судски пословник, Закон о буџетском 
систему и Закон о платама државних 
службеника и намештеника
Компетенција познавања прописа: Судски 
пословник, Закон о буџетском систему и 
Закон о платама државних службеника и 
намештеника провераваће се путем теста, 
који садржи 15 питања. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интер-
нет презентацији Основног суда у Ивањи-
ци (www.ic.os.sud.rs). Време за израду тес-
та је један сат. Максималан број бодова на 
тесту је 15. 

2. Из оквира посебне функционалне ком-
петенције за област рада провераваће се: 
- Вештина потребних за рад на релевант-
ном софтверу за буџетско рачуноводство
- Вештина вршења исплате по налогу суд-
ског већа 
Компетенција вештина потребних за рад 
на релевантном софтверу за буџетско 
рачуноводство и вештина вршења испла-
те по налогу судског већа провераваће се 
практичним радом у апликацији система 
за буџетско рачуноводство, решавањем 
задатака датог од стране Комисије, а вре-
ме за проверу је 15 минута. Свим кандида-
тима ће се поставити исти задатци.
Максималан број бодова приликом прове-
ре посебних функционалних компетенција 
је 20.

3. Провера понашајних компетен-
ција: Након фазе провере посебних функ-
ционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање 
информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, изградња и одр-
жавање професионалних односа, и савес-
ност, посвећеност и интегритет. 
Провера понашајних компетенција оба-
виће се путем упитника, а испитивање 
путем упитника обавиће дипломирани 
психолог. 
Максималан број бодова приликом прове-
ре понашајних компетенција је 25.

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интер-
вјуа са кандидатима, који подразумева 
разговор чланова Комисије са кандидатом 
у циљу процене мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности држа-
вих органа. 
Максималан број бодова приликом интер-
вијуа је 6.

3. Радно место записничар
4 извршиоца

Опис послова: по годишњем распо-
реду послова обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у 
рад судији код кога је распоређен, пише 
записнике, врши унос текстова по дикта-

ту и са диктафонских трака, врши препис 
текстова и рукописа и израђује све врсте 
табела, у сарадњи са корисницима услуга 
коригује унете податке, стара се о савре-
меном обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистри-
буира их корисницима услуга, стара се о 
чувању и преносу података, доступности 
материјала, исправности биротехничке 
опреме и рационалном коришћењу канце-
ларијског и другог потрошног материјала, 
води уписник за евиденцију штампаних 
ствари и публикација, води евиденцију о 
свом раду, ради и друге послове по налогу 
председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две годинае рад-
ног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару, положен испит за дактилографа 
IA или IB класе и положен државни струч-
ни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спрово-
ди се из више фаза у којима се провера-
вају опште функционалне, потом посебне 
функционалне и након тога понашајне 
компетенције. Након провере понашајних 
компетенција Комисија ће обавити интер-
вју са кандидатима. Вредновање сваке 
компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се у бодовима, 
а укупан број бодова који се могу додели-
ти кандидату је 60. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетен-
ције не могу учествовати у провери сле-
деће компетенције у истој или наредној 
фази и биће искључени из даљег избор-
ног поступка. 

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

Опште функционалне компетенције коми-
сија ће проверавати редоследом како је 
наведено. 

1. Компетенција организација и рад 
државних органа Републике Србије про-
вераваће се путем теста. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интер-
нет презентацији Основног суда у Ивањи-
ци (www.ic.os.sud.rs). Време за израду 
теста је један сат, а кандидати ће се непо-
средно усмено обавестити о резултатима 
теста након истека времена за његово 
решавање
2. Компетенција дигитална писменост про-
вераваће се израдом практичног задатка 
на рачунару. Време за израду задатка је 
један сат. 

Уколико неко од кадидата поседује сер-
тификат односно уверење о познавању 
рада на рачунару, Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли 
ће исти бити прихваћен уместо тестовне 
провере. 
3. Комптенција пословна комуникација 
провераваће се путем писане симулације. 
Време за израду задатка је један сат. 
Максималан број бодова приликом про-
вере општих функционалних компетен-
ција је 9.

Након провере општих функционалних 
компетенција кандидатима који не буду 
искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционал-
них компетенција. 

2. Провера посебних функционал-
них компетенција: У изборном поступку 
кандидатима ће се проверавати посебне 
функционалне компетенције и то: 

1. Из оквира посебних функционалних 
компетенција за радно место записничара 
провераваће се познавање прописа: 
- Судски пословник и Закон о државним 
службеницима
Компетенција познавања прописа: Судски 
пословник и Закон о државним службени-
цима провераваће се путем теста који садр-
жи 15 питања. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Ивањици (www.ic.os.
sud.rs). Време за израду теста је један сат. 
Максималан број бодова на тесту је 15. 

2. Из оквира посебне функционалне ком-
петенције за област рада провераваће се: 
- Поседовање вештине куцања
- Поседовање знања и вештина припреме 
материјала и сређивање списа предмета
Компетенција поседовање вештине куца- 
ња провераваће се практичним радом на 
рачунару тако што ће члан Комисије глас-
но диктирати судску одлуку коју ће кан-
дидат куцати на рачунару. Сви кандидати 
ће радити исту судску одлуку, а време за 
проверу је 5 минута. 
Компетенција поседовање знања и вешти-
на припреме материјала и сређивање 
списа предмета провераваће се усменим 
путем, што подразумева разговор са кан-
дидатом где кандидат у усменом облику 
даје предлог решења одређеног задатка 
који је типичан за обављање послова на 
радном месту записничар. Свим кандида-
тима ће се поставити исти задатак, а вре-
ме за припрему кандидата је 15 минута. 

Максималан број бодова приликом про-
вере посебних функционалних компетен-
ција је 20.

3. Провера понашајних компетен-
ција: Након фазе провере посебних функ-
ционалних компетенција провераваће 
се понашајне компетенције: управљање 
информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, изградња и одр-
жавање професионалних односа, и савес-
ност, посвећеност и интегритет. 
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Провера понашајних компетенција оба-
виће се путем упитника, а испитивање 
путем упитника обавиће дипломирани 
психолог. 
Максималан број бодова приликом прове-
ре понашајних компетенција је 25.

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање. Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интер-
вјуа са кандидатима, који подразумева 
разговор чланова Комисије са кандидатом 
у циљу процене мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности држа-
вих органа. 
Максималан број бодова приликом интер-
вијуа је 6.

III Општи услови за рад на свим рад-
ним местима прописани одредбом члана 
45 Закона о државним службеницима: да 
је учесник конкурса пунолетан; да учес-
ник конкурса има прописану стручну спре-
му и испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због повреде 
дужности из радног односа; да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. 

IV Докази који се прилажу уз пријаву: 
биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; дипло-
ма или уверења којим се потврђује стручна 
спрема; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења, уго-
вори и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство); 
уверење издато од стране МУП-а РС да 
кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци (не старије од шест 
месеци); потврду да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде рад-
не дужности из радног односа издате од 
стране државног органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу; уве-
рење о положеном правосудном испиту за 
радно место судијског помоћника - судијс-
ког сарадника; уверење о положеном 
испиту за дактилографа 1А или 1В класе, 
за радно место записничара.
Државни службеник који се пријављује 
на конкурс подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место на 
коме ради или решење да је нераспо-
ређен, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена од стране 
јавног бележника.

НАПОМЕНА: Сходно одредби члана 64 
Закона о државним службеницима за кан-
дидата који први пут заснива радни однос 
у државном органу, обавезан је пробни 
рад у трајању од шест месеци. 
Положен државни стручни испит није 
услов нити предност за заснивање радног 
односа. 

V Место рада за сва радна места: 
Место рада за сва радна места је Основни 
суд у Ивањици, Бошка Петровића 9.

VI Јавни конкурс спровешће конкур-
сна комисија именована одлуком пред-
седника Основног суда у Ивањици. Тест и 
задаци којима се проверавају опште функ-
ционалне компетенције биће исти за све 
кандидате без обзира за које радно место 
су поднели пријаве. 

VII Рок за подношење пријава на 
конкурс: Јавни конкурс је оглашен на 
огласној табли Основног суда у Ивањици, 
на интернет презентацији Основног суда у 
Ивањици, на порталу e-uprava, на интер-
нет презентацији Националне службе за 
запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је 8 дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање - публикација 
„Послови” и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања. 
Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Основног суда у 
Ивањици (www.ic.os.sud.rs)
Кандидат који конкурише за више радних 
места подноси појединачну пријаву за сва-
ко радно место.
Приликом предаје пријаве на конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве, достављањем наве-
деног податка на начин који је у пријави 
означен за доставу обавештења. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти 
на адресу Основни суд у Ивањици, 32250 
Ивањица, Бошка Петровића 9, са назна-
ком „За јавни конкурс - попуњавање извр-
шилачког радног места (навести радно 
место за које се подноси пријава)”, а могу 
се предати и на пријемном шалтеру Осно-
вног суда у Ивањици. На полеђини ковер-
те навести име и презиме.

VIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Марија 
Златковић, секретар Основног суда у 
Ивањици, контакт телефон 032/661-167.

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

X Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, изборни поступак ће се спровести 
у просторијама Основног суда у Ивањици. 
У изборном поступку Комисија може да 
проверава само оне компетенције које су 

наведене у огласу о конкурсу и на начин 
који је наведен у огласу о конкурсу. Кан-
дидати ће о датуму и времену провере, 
бити обавештени на контакте бројева 
телефона које су навели у пријави. Кан-
дидати међу којима се спроводи избор-
ни поступак обавештавају се о томе када 
почиње изборни поступак најмање три 
дана пре отпочињања изборног поступ-
ка. Кандидат који се не одазове позиву да 
учествује у провери једне компетенције 
обавештава се да је искључен из даљег 
тока изборног поступка. 

НАПОМЕНЕ: 

- Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су уверења о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима, уверења о положеом правосудном 
испиту, уверења да кандидат није осуђи-
ван. Законом о општем управном поступ-
ку прописано је да је, између осталог, 
орган дужан да по службеној дужности 
врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденциј, да их прибавља и 
обрађује, да у поступку који се покреће 
по захтеву старнке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. У том 
смислу потребно је да кандидат попуни 
Изјаву, која је објављена на сајту суда, у 
којој ће заокружити на који начин жели да 
се прибављају његови подаци из службене 
евиденције.
- Кандидати који су у претходне две годи-
не учествовали на конкурсу / конкурси-
ма за посао у државним органима могу 
у пријави за конкурс изразити жељу да 
желе да им се признају бодови које су ост-
варили у поступку општих функционал-
них и/или понашајних компетенција, а уз 
пријаву прилажу доказ државног органа о 
броју освојених бодова.
- Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени дока-
зи биће одбачене. 
- Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, прописано је да су кан-
дидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. 
- Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком председника Основног 
суда у Ивањици.
- Обавештавају се учесници конкурса да 
ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.
- Основни суд у Ивањици не врши дискри-
минацију по основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности и етичког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се засни-
ва на квалитету и отворена је за све који 
испуњавају прописане услове. Сви изра-
зи и појмови који су у огласу изражени у 
граматичком мушком роду, односе се без 



Бесплатна публикација о запошљавању 1914.12.2022. |  Број 1018 |   

Администрација и управа

дискриминације и на особе женског пола.
- Овај оглас објављује се на интернет 
презентацији Основног суда у Ивањици 
https//www.ic.os.sud.rs/ и на огласној таб-
ли Основног суда у Ивањици, на порталу 
е-управа, и на интернет презентацији 
Националне службе за запошљавање
Образац пријаве на конкурс, за сва рад-
на места, може се преузети на званичној 
интернет презентацији Основног суда у 
Ивањици www.ic.os.sud.rs

КРАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Орган у коме се радно место попуња-
ва: Основни суд у Краљеву, Краљево, 
Пљакина 4.

Радно место које се попуњава:

Радно место шеф рачуноводства, 
звање саветник

Опис послова: организује целокупно 
материјално – финансијско пословање 
суда, ради на буџетским и ванбуџетким 
пословима, саставља годишњи обрачун 
(завршни рачун), саставља финансијски 
план, периодичне обрачуне и периодич-
не извештаје, води књиговодствену еви-
денцију о редовној делатности, саставља 
извештај о материјално-финансијском 
пословању, стара се о правилном обра-
чуну плата, стара се о вођењу послова по 
жиро-рачунима суда, књижи све пословне 
промене, доставља захтеве за требовање 
материјалних средстава, исплаћује рачуне 
за редовне делатности и рачуне за трош-
кове настале у кривичном поступку, осим 
за поротнике и вештаке, даје обавештење 
странкама, издаје потврде за потребе 
странака о подацима из рачуноводства, 
одговара за целокупну архиву рачуновод-
ства и обавља друге послове по налогу 
председника суда. Шеф рачуноводства је 
одговорно лице и одговара за рад рачу-
новодства, у целини по закону, подзакон-
ским прописима и другим општим актима.

Услови: Стечено високо образовање 
из научне области економских наука на 
основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци и положен државни 
стручни испит; (понашајне компетенције: 
управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 

односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет; управљање људским ресурсима; 
опште функционалне компетенције: орга-
низација и рад државних органа Републи-
ке Србије, дигитална писменост, послов-
на комуникација; посебне функционалне 
компетенције у области рада: област рада 
финансијско-материјални послови: позна-
вање буџетског система Републике Србије, 
познавање терминологија, стандарда, 
метода и процедура из области буџетског 
рачуноводства и извештавања, способ-
ност планирања буџета, извештавања и 
извршења буџета; област рада послови 
руковођења: способност анализе посла, 
планирања, расподеле послова, примене 
методе и техника планирања, праћења, 
евалуације и извештавање, организацио-
но понашања; област рада материјално – 
финансијских, рачуноводствених послова 
и послова јавних набавки: познавање про-
писа релевантних за надлежност и органи-
зацију рада суда; посебне функционалне 
компетенције за одређено радно место: 
познавање прописа: Судски пословник, 
Закон о општем управном поступку и 
Закон о државним службеницима, позна-
вање прописа којим се уређују финан-
сијско – материјални послови, познавање 
подзаконских аката, интерних процеду-
ра и других аката органа релевантних за 
обављање послова шефа рачуноводства).

Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата за радно место шеф рачу-
новодства: Изборни поступак спроводи 
се из више фаза у којима се проверавају 
најпре опште функционалне, потом посеб-
не функционалне и након тога понашајне 
компетенције. Након провере понашајних 
компетенција комисија ће обавити интер-
вју са кандидатима. Вредновање сваке 
компетенције, као и вредновање интер-
вјуа са комисијом исказује се бодовима, а 
укупан број бодова који се могу додели-
ти кандидату је 65. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетен-
ције не могу учествовати у провери сле-
деће компетенције у истој или наредној 
фази и биће искључени из даљег избор-
ног поступка. 

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

Опште функционалне компетенције Коми-
сија ће проверавати редоследом како је 
наведено.

- Компетенција организација и рад држав-
них органа Републике Србије провераваће 
се путем теста. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања 

(у бази питања налазе се и тачни одгово-
ри) која је објављена на интернет презен-
тацији Основног суда у Краљеву www.kv.os.
sud.rs, у делу „документа – база питања”. 
Кандидати ће тест радити у папирној фор-
ми. Време за израду теста је један сат, а 
кандидати ће се непосредно усмено оба-
вестити о резултатима теста након истека 
времена за његово решавање. 
- Компетенција дигитална писменост про-
вераваће се израдом практичних задатaка 
на рачунару. Кандидатима ће се поставити 
задаци слични задацима који су објављени 
на интернет презентацији Основног суда у 
Краљеву. Време за израду задатка је један 
сат. 
Провера дигиталне писмености је обавез-
на за све кандидате без обзира да ли неко 
од кандидата поседује сертификат однос-
но уверење о познавању рада на рачуна-
ру, у програму који је наведен у пријави 
на конкурс.
- Компетенција пословна комуникација 
провраваће се решавањем теста који ће 
се радити у папирној форми. Кандида-
ти тест решавају заокруживањем једног 
од више понуђених одговора или уписи-
вањем кратког одговора на постављено 
питање, који задаци ће бити слични зада-
цима објављеним на интернет презента-
цији Основног суда у Краљеву. Време за 
израду теста је један сат. 
Након провере општих фукционалних 
компетенција кандидатима који не буду 
искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционал-
них компетенција.

Провера посебних функционалних 
компетенција: У изборном поступку кан-
дидатима ће се проверавати три посебне 
функционалне компетенције и то: 
1. Из оквира посебних функцоналних ком-
петенција из области рада финансијско 
материјални послови провераваће се 
- Познавање буџетског система Републике 
Србије
2. Из оквира посебних функцоналних ком-
петенција из области рада материјално 
финансијских, рачуноводствених послова 
и послова јавних набавки провераваће се
- Познавање прописа релевантних за 
надлежност и организацију рада суда
 3. Из оквира посебних функционалнх ком-
петенција за радно место шеф рачуновод-
ства провераваће се:
- Познавање прописа којим се уређују 
финансијско материјални послови
Редослед провере: Провера посебних 
функционалних компетенција вршиће се 
горе наведеним редоследом, стим да се 
писмена и усмена провера не могу обави-
ти у истом дану.
Компетенција - познавање буџетског сис-
тема Републике Србије провераваће се 
путем теста који ће се састојати од 15 
питања. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одго-
вора. Тест ће саставити Комисија мето-
дом случајног избора из базе питања која 
је објављена на интернет презентацији 
Основног суда у Краљеву. Кандидати ће 
тест радити у папирној форми. Време за 
израду теста је један сат.
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Компетенција - познавање прописа реле-
вантних за надлежност и организацију 
рада суда провераваће се усменим путем, 
што подразумева разговор са кандида-
том где кандидат у усменом облику даје 
предлог решења одређеног задатка који је 
типичан за обављање послова шефа рачу-
новодства. Свим кандидатима, поставиће 
се исти задатак а време за припрему кан-
дидата је 15 минута.
Компетенција - познавање прописа којим 
се уређују финансијско материјални 
послови такође ће се проверавати усме-
ним путем, што подразумева разговор са 
кандидатом где кандидат у усменом обли-
ку даје предлог решења одређеног задат-
ка који је типичан за обављање посло-
ва на радном месту шеф рачуноводства. 
Свим кандидатима, поставиће се исти 
задатак а време за припрему кандидата 
је 15 минута

Провера понашајних компетенција: 
Након фазе провере посебних функцио-
налних компетенција провераваће се 
понашајне компетенције: управљање 
информацијама; управљање задацима и 
остваривање резултата; орјентација ка 
учењу и променама; изградња и одржа-
вање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет; управљање 
људским ресурсима.
Провера понашајних компетенција обавиће 
се путем упитника а испитавање путем 
упитника обавиће дипломирани психолог. 

Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере пона-
шајних компетенција спровешће се фаза 
интервјуа са кандидатима, који подразу-
мева разговор чланова Комисије са канди-
датом у циљу процене мотивације за рад 
на радном месту и прихватања вредности 
државних органа. 

Општи услови за рад на радном месту 
шеф рачуноводства: (Прописани су чл. 45 
Закона о државним службеницима): да је 
учесник конкурса пунолетан држављанин 
Републике Србије; да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник кон-
курса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Докази који се прилажу: 
- извод из матичне књиге рођених, 
- уверење о држављанству Републике 
Србије, 
- диплома или уверење којом се потврђује 
стручна спрема, 
- уверење о положеном државном струч-
ном испиту 
- исправе којима се доказује радно иску-
ство у струци у трајању од најмање три 
године (потврде, решења, уговори и други 
акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство), 
- уверење издато од стране суда (осно-
вног или вишег) да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од 
шест месеци) 

- уверење издато од стране надлежног 
органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван 
(не старије од шест месеци) 
- потврду да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издате од стране 
државног органа у коме је учесник јавног 
конкурса био у радном односу

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

Сви докази се подносе у оригиналу или 
фотокопији која је оверена од стране 
надлежног органа и то истовремено са 
предајом пријаве, а најкасније пре фазе 
интервјуа са конкурсном комисијом. 

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о 
државним службеницима за кандида-
та који први пут заснива радни однос у 
државном органу, обавезан је пробни рад 
у трајању од шест месеци. 
Положен државни стручни испит није 
услов нити предност за заснивање радног 
односа. 
Изабрани кандидат који нема положен 
државни стручни испит дужан је да исти 
положи у року од 6 месеци од дана прије-
ма односно распоређивања. 

Место рада: седиште Основног суда у 
Краљеву, Краљево, Пљакина 4. 

Јавни конкурс спровешће конкурсна 
комисија именована одлуком председника 
Основног суда у Краљеву. 

Рок за подношење пријава на кон-
курс: јавни конкурс је оглашен на оглас-
ној табли Основног суда у Краљеву, на 
интернет презентацији Основног суда у 
Краљеву, на порталу е-управа, на интер-
нет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља-
вање, а рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је 15 дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање и почиње да 
тече од наредног дана од дана оглаша-
вања. Јавни конкурс ће бити оглашен дана 
14.12.2022. године у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља-
вање и последњи дан за предају пријава 
је 29.12.2022. године.
Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Основног суда у 
Краљеву www.kv.os.sud.rs, у делу „корис-
но – обрасци”.
Приликом предаје пријаве на конкурс, 
пријава добија шифру под којом подно-
силац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве усноси се 
у образац пријаве након што комисија 
састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 

пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назна-
чен за доставу обавештења.
Пријаве се подносе у затвореној ковер-
ти на адресу Основни у Краљеву, 36000 
Краљево, Ул. Пљакина бр. 4, са назнаком: 
„За јавни конкурс – попуњавање изврши-
лачког радног места шеф рачуноводства, а 
могу се предати и на пријемном одељењу 
Основног суда у Краљеву. На полеђини 
коверте навести име и презиме. 

Лице задужено за давање обавеште- 
ња о јавном конкурсу: Светлана Кеке-
рић, секретар Основног суда у Краљеву, 
контакт телефон 036/311-872. 

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

Датум и место провере компентен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, изборни поступак ће се 
спровести у просторијама Основног суда 
у Краљеву. У изборном поступку Комисија 
може да проверава само оне компетенције 
које су наведене у огласу о конкурсу и на 
начин који је наведен у огласу о конкурсу. 
Кандидати ће о датуму и времену прове-
ре, бити обавештени на контакте бројева 
телефона или на е-маил адресу које су 
навели у пријави. Кандидати међу којим се 
спроводи изборни поступак обавештавају 
се о томе када почиње изборни поступак 
најмање три дана пре отпочињања избор-
ног поступка. Кандидат који се не одазове 
позиву да учествује у провери једне ком-
петенције обавештава се да је искључен 
из даљег тока изборног поступка. 

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницима о којима се 
води службена евиденција су уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, уверење да канди-
дат није осуђиван, и уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак. 
Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС” бр. 18/16) пропи-
сано је, између осталог да је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са 
законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција да их при-
бавља и обрађује (члан 9 став 3); да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција; 

Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене, од стране конкурсне комисије.
Сви појмови који су у овом огласу израже-
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ни у граматичком мушком роду подразуме-
вају род лица на које се односе.
Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Основног суда у Краљеву, 
(www.kv.os.sud.rs, у делу „огласна табла 
– огласи суда”), огласној табли Основног 
суда у Краљеву, на порталу е-управа и 
на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
Образац пријаве на конкурс може се пре-
узети на званичној интернет презентацији 
Основног суда у Краљеву (www.kv.os.sud.
rs, у делу „корисно – обрасци”).

ЛЕСКОВАЦ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
16000 Лесковац, Др Раде Свилара 25

тел. 016/216-996

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за именовање директора: 1) 
висока стручна спрема (одговарајуће 
високо образовање на студијама дру-
гог степена-дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке струковне 
студије или специјалистичке академске 
студије или високо образовање на основ-
ним студијама у трајању о најмање чети-
ри године); 2) да има најмање пет година 
радног искуства у култури; 3) да се про-
тив кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела за 
која се гоне по службеној дужности, као и 
да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање дужнос-
ти директора. 4) знање једног светског 
језика; 5) познавање рада на рачунару; 
6) држављанство Републике Србије; 7) 
општа здравствена способност. Докази 
који се прилажу уз пријаву: предлог про-
грама рада и развоја Установе за период 
од четири године; диплома или уверење 
о стеченој стручној спреми; радна књи-
жица, односно доказ о радном искуству 
(уговори, потврде и др.), из којих се може 
утврдити на којим пословима и с којом 
стручном спремом је стечено радно иску-
ство; биографија која садржи податке о 
досадашњем раду и оствареним резулта-
тима; уверење не старије од шест месеци, 
да се против кандидата не води истрага 
и да против њега није подигнута оптуж-
ница за кривична дела за која се гони по 
службеној дужности, уверење да канди-
дат није правноснажно осуђиван; уве-
рење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених; фотокопија лич-
не карте; доказ о познавању језика; доказ 
о познавања рада на рачунару. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији овереној код надлежног органа. 
Фотокопије докумената које нису овере-
не код надлежног органа неће се разма-
трати. Пријава на Јавни конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу пребивалишта, потреб-
не податке за контакт (телефон, e-mail), 
податке о образовању, податке о врсти и 

дужини радног стажа, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и податке 
о допунским знањима и способностима. 
Додатни услови који ће бити цењени при-
ликом избора кандидата: Приликом сас-
тављања Листе кандидата, Управни одбор 
ће ценити следеће чињенице: 1. да кан-
дидат познаје пословање установе култу-
ре; 2. да кандидат поседује руководеће 
искуство на пословима у области култу-
ре; 3. квалитет предложеног програма и 
развоја установе из поднете конкурсне 
документације. Рок за подношење пријава 
кандидата је 15 дана од дана оглашавања 
Јавног конкурса. Кандидати предају своју 
документацију препорученом пошиљком 
на адресу Историјског архива или лично 
у просторијама Историјског архива. Адре-
са на коју се подносе пријаве: Пријаве о 
доказима о испуњености услова подносе 
се у затвореној коверти са назнаком „Јав-
ни конкурс за избор директора Историјс-
ког архива Лесковац” на адресу: Управни 
одбор Историјског архива, Др Раде Сви-
лара 25, 16000 Лесковац, или лично на 
истој адреси у периоду од 9-15 часова. 
Информације о конкурсу можете добити 
на контакт телефон Историјског архива, 
број 016/216-996, сваког радног дана од 
11 до 14 часова. Лице задужено за кон-
такт је Ивана Перић.

ПИРОТ

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

Кафе куварица, намештеник IV 
врсте

Опис посла: припрема, сервира и пос-
лужује топле и хладне безалкохолне 
напитке; држава хигијену посуђа, прибо-
ра и уређаја; преузима робу и води еви-
денцију о утрошку робе; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руково-
диоца, начелника Одељења и начелника 
Градске управе.

Услови: стечено средње образовање у 
трогодишњем трајању, најмање шест 
месеци радног искуства.

Возач путничког аутомобила, 
намештеник IV врсте

Опис посла: обавља послове превоза пут-
ничким аутомобилима за потребе Града; 
одржава возило и врши ситне поправке 
возила; води евиденцију о коришћењу 
горива, уља, делова опреме за возило, 
регистрацију и друго; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руково-
диоца, начелника Одељења и начелника 
Градске управе. 

Услови: најмање стечено средње образо-
вање у трогодишњем трајању, положен 
испит за возача, Б категорије и најмање 
три године искуства у управљању мотор-
ним возилом.

Изборни поступак: Сходно члану 19 Зако-
на о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
при запошљавању свим кандидатима су 
под једнаким условима доступна сва рад-
на места. Избор између пријављених кан-
дидата ће се вршити накок интервјуа са 
кандидата са комисијом.
Интервју са комисијом: Процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање 
вредности органа локалне самоуправе – 
провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено) 
Место рада: Градска управа града Пирота, 
Српских владара 82.
Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је 15 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање „Послови” и 
наредног дана од дана објављивања Оба-
вештења о јавном конкурсу у дневном 
листу „Данас”.
Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Весна Влат-
ковић, телефон: 010/305-536, e-mail: 
opstiposlovi@pirot.rs, од 07-15часова сваког 
радног дана.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни 
конкурс: Градска управа Града Пирота – 
Конкурсна комисија, Српских владара 82, 
Пирот, са назнаком: „За јавни конкурс” и 
наводом радног места за које се пријава 
подноси. Пријаву је могуће предати и лич-
но на шалтеру бр. 1 -Јединствено управно 
место, у згради Градске управе у Пироту, 
ул.Српских владара 82.
Трајање радног односа: За наведена рад-
на места намештеника, радни однос се 
заснива уговором о раду на неодређено 
време. 
Услови за рад на радним местима: да је 
учесник конкурса држављанин Републи-
ке Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном орга-
ну односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе због 
теже повреде дужности из радног односа, 
да учесник конкурса није правноснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци и да учесник кон-
курса има прописано образовање и радно 
искуство у струци за радно место за које 
подноси пријаву. 

Пријава на јавни конкурс треба да садр-
жи: биографију кандидата са наводима о 
досадашњем радном искуству: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, 
адреса становања, контакт телефон, мејл 
адреса, подаци о образовању, подаци о 
врсти и дужини радног искуства с крат-
ким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима. Пријава 
такође садржи и изјаву кандидата којом 
се опредељује за једну од две могућности 
– да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. Пријава мора бити 
својеручно потписана. У пријави треба 
навести за које радно место се пријава 
подноси. 
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Одредбама чланова 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9. став 3); да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103. став 3). 

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и уверење да кандидат није прав-
носнажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци. 
Образац пријаве се може преузети са 
интернет презентације града Пирота у 
делу „Конкурс”на адреси www.pirot.rs или 
на шалтеру бр. 1 – Јединствено управно 
место, Градска управа Пирот, Српских вла-
дара 82.
У случају да кандидат жели да поднесе 
пријаву за пријем у радни однос за више 
радних места из јавног конкурса, потребно 
је да поднесе за свако радно место посеб-
ну пријаву са свим доказима који се уз њу 
прилажу.

Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: 
- оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књи-
гама објављеном у „Сл. гласнику РС” бр. 
20/09, 145/14 и 47/18) 
-оригинал или оверена фотокопија уве-
рења да лице није правноснажно осуђи-
вано на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци (извод из казнене 
евиденције надлежне Полицијске управе 
издат након објављивања конкурса); 
- оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у којем периоду је стечено радно 
искуство) 
- доказ да лицу раније није престајао рад-
ни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа - за учеснике 
конкурса који су били у радном односу у 
државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне 
самоуправе.

Напомена: 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 
у фотокопији 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 – 
градским управама, као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
оверене пре 1.марта 2017.год. у основним 
судовима, односно општинским- градским 
управама.

Провера знања и вештина кандидата у 
изборном поступку: Са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, биће 
обављен интервју са комисијом у просто-
ријама Градске управе Града Пирота у ул. 
Српских владара 82, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или адре-
се) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: 
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоу-
праве подлежу пробном раду. Пробни рад 
за радни однос заснован на неодређено 
време траје 6 месеци. 
Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве кандида-
та и пријаве уз које кандидати нису при-
ложили све тражене доказе у оригиналу 
или фотокопији овереној на начин како је 
предвиђено овим јавним конкурсом, биће 
одбачене решењем Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводе Конкурсне коми-
сије које је именовао начелник Градске 
управе Града Пирота.
Овај оглас објављује се на wеб страни-
ци www.pirot.rs, на огласној табли Град-
ске управе, у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање 
„Послови”, а у дневним новинама”Дана-
с”објављује се Обавештење о јавном кон-
курсу и адреса интернет презентације на 
којој је објављен оглас.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребље-
ни у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског 
пола.

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

оглашава радна места за: 

Нормативно-правни послови 
звање самостални саветник

Опис посла: Обавља најсложеније послове 
из делокруга рада одељења. Прати измене 
законских и подзаконских прописа од зна-
чаја за рад одељења као и других пропи-
са. Израђује предлоге одлука и усклађује 

постојеће одлуке са законским и подзакон-
ским прописима. Даје тумачење прописа 
и израђује предлоге одлука по жалба-
ма странака на решења одељења. Пру-
жа стручну помоћ радницима одељења, 
учествује у изради извештаја и програма 
из домена послова одељења, а по нало-
гу начелника одељења учествује у раду 
колегијалних органа локалне самоуправе. 
Води регистар прописа и службену библи-
отеку из области рада одељења, ажури-
ра исту и израђује пречишћене текстове 
одлука. Саставља уговоре и друге правне 
акте за потребе одељења по захтеву 
начелника одељења и начелника Град-
ске управе, израђује документацију за 
јавна надметања, јавне набавке и друге 
поступке ван управног поступка за пот-
ребе одељења и учествује у спровођењу 
ових поступака. Стара се о реализацији 
програма одељења и по налогу начелника 
одељења прати извршење и других аката, 
задатака и активности одељења. Обавља 
и друге послове по налогу начелника 
одељења и начелника Градске управе
Услови: високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету - правни факултет, 
најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Послови месне канцеларије 
- матичар матичног подручја 

Трњана звање саветник

Опис посла: Врши надзор над вођењем 
матичних књига и обављање послова 
вођења матичних књига рођених, вен-
чаних, умрлих и књиге држављана; води 
одговарајуће регистре за матичне књиге; 
уноси податке из матичних књига у Регис-
тар матичних књига; чува изворник матич-
не књиге; издаје изводе из матичних књига 
и уверења о чињеницама уписаним у мати-
чне књиге; издаје уверења о држављан-
ству; обавља матичне послове у вези са 
рођењем, закључењем брака и уписом 
смрти; саставља записнике о одређивању 
личног имена детету, признању очинства, 
враћању на претходно презиме након 
развода брака, о националној припадно-
сти; издаје документа намењена употре-
би у иностранству; спроводи е-извештаје 
добијене од других матичних подручја 
односно општинских или градских управа 
у одговарајуће матичне књиге и Регистар 
матичних књига и доставља е- извештаје 
ка другим матичним подручјима односно 
општинским и градским управама; стара 
се о формирању и чувању документације 
и матичне архиве.

Поред ових послова, у месним канцела-
ријама се врше и следећи послови: При-
мају се поднесци и захтеви грађана са 
територије одређеног матичног подручја 
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и поднети захтеви се са приложеном доку-
ментацијом достављају писарници градске 
управе, дају се информације грађанима о 
надлежностима органа Града, издају се 
уверења о чињеницама када је то одређе-
но законом, пружа се помоћ грађанима 
код попуњавања образаца за регистро-
вање пољопривредних газдинстава и оста-
лих образаца који се предају другим орга-
нима, провера података за ажурирање 
бирачког списка, пружање помоћи инва-
лидним лицима и социјално угроженим 
лицима у остваривању права из области 
социјалне заштите и права на олакшице у 
плаћању комуналних услуга и електричне 
енергије, пружање стручне и администра-
тивно-техничке помоћи месним заједни-
цама у сазивању и организовању зборова 
месних заједница, спровођењу референ-
дума, јавних расправа, анкета грађана, 
као и у спровођењу других облика непо-
средног учешћа грађана у остваривању 
локалне самоуправе, евидентирање и оба-
вештавање комуналне инспекције о скла-
диштењу грађевинског и другог матерја-
ла поред јавних путева, стварању дивљих 
депонија, сахрањивању ван утврђених 
граница гробаља, тако што ће у договору 
са председником Савета месне заједнице 
једном у две недеље обилазити терито-
рију МЗ. Обавља друге послове по нало-
гу непосредног руководиоца, начелника 
Одељења и начелника Градске управе.

Услови: Стечено високо образовање из 
области друштвених наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање 
три године радног искуства у струци, 
положен посебан стручни испит за мати-
чара, овлашћење за обављање посло-
ва матичара, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку
Сходно члану 19 Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе при запошљавању 
свим кандидатима су под једнаким усло-
вима доступна сва радна места. Избор 
кандидата заснива се на стручној оспо-
собљености знању и вештинама, односно 
провери компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: 
провера општих функционалних компе-
тенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компе-
тенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат 
који испуни унапред одређено мерило за 
проверу одређене компетенције у једној 
фази изборног поступка може да учествује 
у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази.

Провера општих функционалних компе-
тенција (за радно место под бројем 1 и за 
радно место под бројем 2) 
1. организација и рад органа аутономне 
покрајине, односно локалне самоупра-
ве у Србији - провераваће се путем теста 
(писано),
2. дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатка (практичним радом на 
рачунару),
3. пословна комуникација – провераваће 
се путем теста (писано).

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална 
писменост” (поседовање знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста 
и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања и вештина из наведе-
них области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу „Рад 
на рачунару”), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној копији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може 
потпуно да оцени поседовање ове компе-
тенције. (за радно место под бројем 1 и за 
радно место под бројем 2) 

Провера посебних функционалних компе-
тенција:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада
За радно место под бр. 1 – нормативни 
послови провераваће се усмено путем 
симулације
За радно место под бр. 2 - стручно-опера-
тивни послови и административно-технич-
ки послови провераваће се усмено путем 
симулације
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни про-
писи из делокруга радног места
За радно место под бр. 1 – Закон о општем 
управном поступку, Закон о комуналним 
делатностима, Закон о становању, Закон 
о безбедности саобраћај, Закон о енер-
гетици, Закон о коришћењу ОИЕ, Закон о 
рационалној употреби енергије, Закон о 
заштити животне средине, Закон о проце-
ни утицаја на животну средину- провера-
ваће се усмено путем симулације.
За радно место под бр. 2 - Закон о матич-
ним књигама, Упутство о вођењу матичних 
књига, Породични закон, Закон о општем 
управном поступку - провераваће се усме-
но путем симулације
Провера понашајних компетенција (за 
радно место под бројем 1 и за радно место 
под бројем 2).
Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, орјентација ка 
учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, савесност и 
посвећеност и интегритет) – провераваће 
се путем интервјуа базираном на компе-

тенцијама.
Интервју са комисијом (за радно место 
под бројем 1 и за радно место под бројем 
2): Процена мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности орга-
на локалне самоуправе – провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено) 
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу опште функционал-
не компетенције „Организација и рад орга-
на аутономне покрајине, односно локалне 
самоуправе у Србији” и посебних функ-
ционалних компетенција за радно место 
под бројем 1 и 2 (релевантни прописи из 
делокруга радног места) могу се наћи на 
интернет презентацији града Пирота у 
делу”Конкурс”на адреси www.pirot.rs 
Место рада: Градска управа града Пирота, 
Српских владара 82 за радно место бр. 1 
и просторије Месне канцеларије Трњана у 
селу Трњана.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је 15 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање „Послови” и 
наредног дана од дана објављивања Оба-
вештења о јавном конкурсу у дневном 
листу „Данас”.
Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Весна Влатко-
вић, телефон: 010/305536, e-mail: опсти-
послови@пирот.рс, од 07-15часова сваког 
радног дана.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни 
конкурс: Градска управа Града Пирота – 
Конкурсна комисија, Српских владара 82, 
Пирот, са назнаком „За јавни конкурс” и 
наводом радног места за које се пријава 
подноси. Пријаву је могуће предати и лич-
но на шалтеру бр. 1 -Јединствено управно 
место, у згради Градске управе у Пироту, 
Српских владара 82.
Трајање радног односа: За наведена 
радна места, радни однос се заснива на 
неодређено време 
Услови за рад на радним местима: да је 
учесник конкурса држављанин Републи-
ке Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном орга-
ну односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе због 
теже повреде дужности из радног односа, 
да учесник конкурса није правноснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци и да учесник кон-
курса има прописано образовање и радно 
искуство у струци за радно место за које 
подноси пријаву. 

Пријава на јавни конкурс треба да садр-
жи: Биографију кандидата са наводима о 
досадашњем радном искуству: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, 
адреса становања, контакт телефон, мејл 
адреса, подаци о образовању, подаци о 
врсти и дужини радног искуства с крат-
ким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима. Пријава 
такође садржи и изјаву кандидата којом 
се опредељује за једну од две могућности 
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– да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. Пријава мора бити 
својеручно потписана. У пријави треба 
навести за које радно место се пријава 
подноси. 
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службе-
ној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним 
за одлучивање о којима се води службе-
на 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 неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се смат-
рати неуредним (члан 103. став 3). 
Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није прав-
носнажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци и уве-
рење о положеном државном стручном 
испиту (само за кандидате који су овај 
испит полагали после 01.09.2009. год.).
Образац пријаве се може преузети са 
интернет презентације града Пирота у 
делу”Конкурс” на адреси www.pirot.rs или 
на шалтеру бр. 1 – Јединствено управно 
место, Градска управа Пирот, Српских вла-
дара 82.
У случају да кандидат жели да поднесе 
пријаву за пријем у радни однос за више 
радних места из јавног конкурса, потребно 
је да поднесе за свако радно место посеб-
ну пријаву са свим доказима који се уз њу 
прилажу.

Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: 
- оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књи-
гама објављеном у „Сл. гласнику РС” бр. 
20/09, 145/14 и 47/18) 
-оригинал или оверена фотокопија уве-
рења да лице није правноснажно осуђи-
вано на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци (извод из казнене 
евиденције надлежне Полицијске управе 
издат након објављивања конкурса); 
- оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, ако лице има 
положен државни стручни испит (лица са 
положеним правосудним испитом уместо 
уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима 
достављају оригинал или оверену фотоко-

пију уверења о положеном правосудном 
испиту) 
- оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у којем периоду је стечено радно 
искуство) 
- доказ да лицу раније није престајао рад-
ни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа - за учеснике 
конкурса који су били у радном односу у 
државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне 
самоуправе.

Напомена: 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 
у фотокопији 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 – 
градским управама, као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
оверене пре 1.марта 2017.год. у основним 
судовима, односно општинским- градским 
управама.
Провера оспособљености, знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно 
место, назначене стручне оспособљености, 
вештине и знања које се вреднују у избор-
ном поступку биће провераване у просто-
ријама Градске управе Града Пирота у ул. 
Српских владара 82, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или адресе) 
које наведу у својим пријавама.
У изборном поступку оцењују се само оне 
стручне оспособљености, знања и вешти-
не кандидата које су наведене у јавном 
конкурсу и на начин који је наведен у јав-
ном конкурсу.

НАПОМЕНЕ: 
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоу-
праве подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Службеник на пробном раду који је рад-
ни однос засновао на неодређено време 
полаже државни стручни испит дро окон-
чања пробног рада.
Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе у 
року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа. Кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. 
Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве кандида-

та и пријаве уз које кандидати нису при-
ложили све тражене доказе у оригиналу 
или фотокопији овереној на начин како је 
предвиђено овим јавним конкурсом, биће 
одбачене решењем Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводе Конкурсне коми-
сије које је именовао начелник Градске 
управе Града Пирота.
Овај оглас објављује се на web страни-
ци www.pirot.rs, на огласној табли Град-
ске управе, у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање 
„Послови”, а у дневним новинама „Дана-
с”објављује се Обавештење о јавном кон-
курсу и адреса интернет презентације на 
којој је објављен оглас.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребље-
ни у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског 
пола.

ПРОКУПЉЕ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР БЛАЦЕ
18420 Блаце, Вука Караџића 19ц

тел. 027/370-950

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; најмање 2 године радног искуства, 
знање рада на рачунару. Општи усло-
ви: да је кандидат пунолетан државља-
нин Републике Србије; да има прописано 
образовање; да испуњава остале услове 
прописане законом, другим прописима и 
актом о систематизацији радних места; да 
није правноснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци; 
да му раније није престајао радни однос 
у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности 
из радног односа.

ОСТАЛО: кандидати достављају: потпи-
сану пријаву са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старија од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења да нису 
правноснажно осуђивани на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци (не 
старији од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења 
којом се потврђује стручна спрема; очи-
тану личну карту; оригинал или оверену 
фотокопију доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из 
којих види на којим пословима, са којом 
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стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство). Садржина пријаве 
на конкурс: име и презиме кандидата; 
датум иместо рођења, адреса становања, 
контакт телефон, кратка биографија, 
подаци о образовању, о врсти и дужини 
радног искуства са кратким описом посло-
ва на којима је кандидат радио. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписа-
на. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу са назнаком „Пријава на конкурс”, 
у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуна, неразумњива и неблаговре-
мено достављена пријава, као и пријава 
уз коју нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној 
код надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Обавештење о овом огласу 
објављује се и на огласној табли Спорт-
ског центра Блаце.

СУБОТИЦА

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА: 

I Орган у коме се радно место попуња- 
ва: Основни суд у Суботици, адреса: Субо-
тица, Сенћански пут 1.

II Радно место које се попуњава: 

Судијски помоћник - виши 
судијски сарадник у звању 

самостални саветник
3 извршиоца

Опис радног места: Помаже судији у 
раду и реферисању, проучава правна 
питања у вези са радом судија у поједи-
ним предметима, израђује нацрте судских 
одлука и припрема правне ставове за пуб-
ликовање, узима на записник тужбе, пред-
логе и друге поднеске и изјаве странака, 
врши самостално или под надзором и пo 
упутствима судије друге стручне послове 
и друге послове пo налогу председника 
суда.

Услови радног места: Стечено висо-
ко образовање из научне области правне 
науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен правосудни испит и 
најмање две године радног искуства у стру-
ци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место-
опште функционалне компетенције: орга-
низација и рад државних органа Републи-
ке Србије; дигитална писменост; пословна 
комуникација; посебне функционалне ком-
петенције у области рада: Област рада 
судска управа: 1. Познавање материјал-

них и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда 2. Познавање прописа 
релевантних за судску управу 3. Позна-
вање потврђених међународних уговора 
и опште прихваћених правила међународ-
ног права; посебне функционалне компе-
тенције за радно место судијски помоћник: 
Области знања и вештина: 1. Поседовање 
знања и вештина за израду нацрта суд-
ских одлука и других аката; 2. Поседовање 
знања и вештина за израду нацрта прав-
них схватања односно сентенци о заузетим 
правним ставовима; 3. Вештине презен-
тације, вештине управљања поступком и 
вештине извештавања у предметима; пона-
шајне компетенције: управљање информа-
цијама; управљање задацима и оствари-
вање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност 
и интегритет.

III трајање радног односа: Радни 
однос се заснива на неодређено време. 
Пробни рад је обавезан за оне који први 
пут заснивају радни однос у државном 
органу. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање 
радног односа. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци.

Место рада: у згради Основног суда у 
Суботици, Суботица, Сенћански пут бр. 1.

IV конкурсна комисија, стручна оспо-
собљеност, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: 
Јавни конкурс ће спровести Конкурсна 
комисија именована одлуком председника 
Основног суда у Суботици у саставу: Лихо-
вић Мирза - виши судијски сарадник, пред-
седник комисије, Чегар Тамара – судија, 
задужена за праћење рада судијских 
помоћника, члан комисије, Аврам Весо – 
секретар суда, члан комисије. Заменици 
чланова Конкурсне комисије су: Шкорић 
Татјана - виши судијски сарадник, заме-
ник председника комисије, Јосић Гергић 
Мелинда - судија, заменик првог члана 
комисије, Чобанов Векић Бојана - виши 
судијски сарадник, заменик другог члана 
комисије.

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

V Компетенције које се вреднују у избор- 
ном поступку: Сагласно чл. 9 Закона о 
државним службеницима, при запошља-
вању у државни орган кандидатима су под 
једнаким условима доступна сва радна 
места. Избор кандидата врши се на основу 
провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функцио-
налне и понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју са комисијом. 
Комисија ће проверавати компетенције 
редоследом како је наведено.

Укупан број бодова који се могу доде-
лити кандидату у провери компетенција 
у изборном поступку износи: 60 бодова 
(обзиром да је извршилачко радно место) 
од чега за: (1) опште функционалне ком-
петенције - највише 9 бодова, (2) посебне 
функционалне компетенције - највише 20 
бодова, (3) понашајне компетенције - нај-
више 25 бодова, (4) интервју са Комисијом 
- највише 6 бодова.

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

Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: 

1. Опште функционалне компетен-
ције: 
организација и рад државних органа 
Републике Србије; дигитална писменост; 
пословна комуникација; 
*организација и рад државних органа 
Републике Србије се проверава путем тес-
та са питањима затвореног типа који кан-
дидати решавају обележавањем једног од 
више понуђених одговора а према бази 
задатака коју формира и ажурира Служба 
за управљање кадровима www.suk.gov.rs.
*дигитална писменост се проверава реша-
вањем задатака практичним радом на 
рачунару а према бази задатака коју фор-
мира и ажурира Служба за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs.
*пословна комуникација се проверава 
писменом симулацијом према материјалу 
за припрему кандидата који се може наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетен-
ције: 
- област рада судска управа: Познавање 
материјалних и процесних прописа реле-
вантних за надлежност суда; Познавање 
прописа релевантних за судску управу; 
Познавање потврђених међународних уго-
вора и опште прихваћених правила међу-
народног права
- посебне функционалне компетенције за 
радно место судијски помоћник: Области 
знања и вештина: Поседовање знања и 
вештина за израду нацрта судских одлу-
ка и других аката; Поседовање знања и 
вештина за израду нацрта правних схва-
тања односно сентенци о заузетим прав-
ним ставовима; Вештине презентације, 
вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима.
*посебне функционалне компетенције 
проверавају се писаним и усменим путем. 
Облик писане провере посебних функ-
ционалних компетенција је тест. Облик 
усмене провере посебних функционалних 
компетенција је разговор са кандидатом. 
На писменом тесту проверавају се ком-
петенције кандидата које су прописане у 
условима за рад на радном месту у акту 
којим се уређује унутрашње уређење и 
систематизација радних места органа и 
које су наведене у огласу. Разговор са 
кандидатом захтева да се у усменом обли-
ку да предлог решења одређеног задатка 
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који је типичан за обављање послова на 
одређеном радном месту за које је распи-
сан конкурс.

3. Понашајне компетенције: 
- управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет; 
*Провера понашајних компетенција ће 
се вршити путем интервјуа базираног на 
компетенцијама, уз учешће дипломираног 
психолога.

4. Интервју са комисијом: 
Након што се изврши провера компетен-
ција кандидата, Комисија ће приступити 
разговору са кандидатима (интервју) у 
циљу процене мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватања вредности држав-
них органа.
Када је реч о временском оквиру провере 
компетенција, изборни поступак би тре-
бао да отпочне најкасније до 02.02.2023. 
године. 

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

Комисија ће на основу постигнутих резул-
тата кандидата у свим фазама изборног 
поступка сачинити листу свих кандида-
та који су испунили мерила прописана 
за избор рангирањем према резултатима 
кандидата од највећег ка најмањем. 

Комисија ће листу кандидата који су испу-
нили мерила за избор доставити Председ-
нику Основног суда у Суботици.

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс са 
документима и уз кратку биографију шаљу 
се поштом на адресу Основни суд у Субо-
тици, 24000 Суботица, Сенћански пут бр. 
1. или се могу предати на пријемном шал-
теру суда са назнаком „За јавни конкурс”. 

VII Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Аврам Весо – 
секретар суда, бр. тел.064/6593-633.

VIII Општи услови за запослење: Као 
државни службеник може да се запосли 
пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и 
испуњава остале услове одређене зако-
ном, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у државном органу, ако 
му раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

IX Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да 

тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља-
вање.

X Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Основног суда 
у Суботици. Приликом предаје пријаве 
на јавни конкурс пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: кратка биографија, 
оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Р.Србије; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о поло-
женом правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија Уверења надлежног 
органа да се не води кривични поступак 
нити је подигнута оптужница која је ста-
ла на правну снагу: оригинал или оверена 
фотокопија Уверења надлежног органа да 
кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци; оригинал или 
оверена фотокопија Уверења надлежног 
органа да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија Дипломе о завршеном 
Правном факултету; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
овереној фотокопији. 

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

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење 

о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење надлежног органа 
да се не води кривични поступак нити је 
подигнута оптужница која је стала на пра-
вну снагу, уверење надлежног органа да 
кандидат није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци; уверење 
надлежног органа да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из 
радног односа; 
Потребно је да кандидат у делу Изјава у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року 
од (5) пет радних дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
Основног суда у Суботици.

XII Датум и место провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Kандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података 
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
биће обавештени о времену у којем ће 
се изборни поступак спровести. Изборни 
поступак би требао да отпочне најкасније 
до 02.02.2023. године. 

Провера компетенција и интервју обавиће 
се у просторијама Основног суду у Субо-
тици. Кандидати који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о времену и месту спровођења 
наредне фазе изборног поступка.
Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене.
Јавни конкурс се оглашава на интернет 
презентацији и огласној табли суда, на 
порталу е-управе и на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ЗАЈЕЧАР

ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР”
19000 Зајечар, Неготински пут бб.

Помоћник возача специјалног 
возила („паук”) 

Опис посла: врши сву потребну помоћ 
возачу специјалног возила приликом 
уклањања и блокаде - деблокаде возила; 
по потреби врши наплату услуга на тере-
ну и новац предаје на благајни Предузећа; 
учествује у раду зимске службе и врши 
чишћење посебних и општих паркира-
лишта; сноси материјалну одговорност за 
штету насталу нестручним или несавесним 
руковањем повереним техничким сред-
ствима, обавља и друге послове по налогу 
оператера на рачунару - вође смене, коор-
динатора Службе за наплату и контролу 
паркирања и директора.

УСЛОВИ: Посебни услови: возачка дозво-
ла Ц категорије. Радно искуство: најмање 
1 година радног искуства. Профил канди-
дата: толеранција на стрес и висока сна-
лажљивост под притиском; комуникативна 
и одговорна особа; самомотивисаност; дис-
циплинованост. Сви заинтересовани канди-
дати могу проследити радне биографије на 
емаил адресу: zajecarparking@gmail.com 
или позвати на контакт телефон 019/3100-
054. Напомена: Сви изрази, појмови, име-
нице, придеви и глаголи у огласима, који су 
употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола и 
обрнуто (осим уколико специфичним захте-
вима посла није другачије прописано).

Трговина и услуге

КАЛЕНИЋ 11
11000 Београд 

Максима Горког бб., локал 201
тел. 065/8631-261

Продавац готових јела за понети

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне 
спреме и занимање. Кандидати треба да 
пошаљу ЦВ на e-mail: officelekas@gmail.
com или да се јаве на наведени број теле-
фона. Рок за пријављивање 06.01.2023. 
год.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

тел. 064/8214-538

Ложач котлова на чврсто гориво

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, руко-
вање котловима на чврсто гориво.

Физички радник у магацину

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пробни 
рад 1 месец.

ОСТАЛО: пријаве слати на e-mail: office@
zelenihit.rs у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

КОШАРКАШКИ КЛУБ ФМП
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

канцеларија 45
e-mail: gnesovic@kkfmp.rs

Спремачица
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: основно или средње образовање; 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање 
српског језика. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања огласа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и дос-
тављање документације која није у складу 
са наведеним неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: Кошаркашки клуб 
ФМП, Стјепана Супанца 15а, канцеларија 
45, 11250 Железник, Београд или на e-mail 
адресу gnesovic@kkfmp.rs (у скенираној 
форми).

ЛОРЕН СТОИЧКОВ ПР 
ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА 

Л СЕКТОР
17500 Врање, Његошева 13

тел. 066/077-711
e-mail: lorenstoičkov@gmail.com

Мењачки послови
на одређено време 12 месеци, за 
6 сати радног времена (36 сати 

недељно)

УСЛОВИ: од IV до VII степен стручне спре-
ме, небитан образовни профил; рад на 
рачунару - основно знање; страни језик 
енглески - почетни ниво, пожељно са 
лиценцом мењача, радно искуство небит-
но. Рад у сменама. Пробни рад 1 месец. 
Слање пријава мејлом, рок за пријављи-
вање на оглас до 30.12.2022. године.

НАПРЕД -
УГОСТИТЕЉСТВО ДОО

11000 Београд, Билећка 57

Собарица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство. Заинтересовани 

кандидати се могу јавити на контакт теле-
фон 063/613-724; пријаве слати на e-mail: 
finansije@hotel-n.rs

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство. Заинтересовани 
кандидати се могу јавити на контакт теле-
фон 063/613-856; пријаве слати на e-mail: 
finansije@hotel-n.rs

Конобар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство, знање стра-
ног језика. Заинтересовани кандидати се 
могу јавити на контакт телефон 063/221-
162; пријаве слати на e-mail: restoran@
hotel-n.rs. 

ОСТАЛО: конкурс остаје отворен до попу-
не радних места.

„PD GOODHOUSE” DOO
11070 Нови Београд 

Милутина Миланковића 132
тел. 011/6130-030

Санитарни техничар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Струковни санитарно-еколошки 
инжењер или санитарни техничар. Прија-
ве слати на e-mail: office@goodhouse.rs.

ОТП БАНКА СРБИЈА 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

НОВИ САД
21000 Нови Сад, Трг слободе 5

Сарадник за руковање готовином
на одређено време 1 месец

3 извршиоца

Опис посла: Манипулација новцем, рад 
у трезору, бројање новца, пуњење и 
пражњење касета.

УСЛОВИ: Лице са завршеним III или IV 
степеном стручне спреме. Обезбеђен пре-
воз. Пријављивање кандидата на e-mail 
адресу: nina.cortan@otp.banka.rs. Јављање 
кандидата на контакт телефон: 063/359-
581. Рок за пријаву 06.01.2023. године.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
КЛАДОВО

19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

e-mail: zckld@kladovonet.com

Помоћни радник
на нези болесника на осталим 
болничким одељењима, за рад 

у ОЈ Болници Здравственог 
центра Кладово, у Одељењу за 

хемиотерапију, Служба онкологије 
са палијативним збрињавањем

УСЛОВИ: Посебни услови: рад у смена-
ма. Заинтересовани кандидати уз захтев 
о испуњености услова подносе пријаву 
на оглас са кратком биографијом, адре-
сом и контак телефоном: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи; ове-
рену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уве-
рење суда); уверење да нису осуђивани за 
кривична дела која их чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење из 
полицијске управе или полицијске стани-
це). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење, као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење прија-
ва. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне докумената-
ције. Пријавом на оглас пријављени канди-
дат даје сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подацима рукује и податке обрађује 
Одeљење за правне, кадровске и опште 
послове Здравственог центра Кладово. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Кандидати који испуњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација, које су од 
важности за доношење одлуке о пријему. 
Коначну одлуку о избору кандидата доноси 
в. д. директора. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ___”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Опис послова: утврђен Правилником о 
организацији и систематизациј послова и 
радних мета Здравственог центра Кладово.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Сервир

Опис посла: уређује просторије за серви-
сирање, поставља столове и столњаке и 

прима потребан прибор за услуживање; 
сервира храну и пиће пацијентима у трпе-
зарији а по потреби и на одељењима и 
гостима болнице; води рачуна о правил-
ном послуживању и опхођењу са болесни-
цима, радницима и гостима. одржава чис-
тоћу трпезарије, и приручних кухиња на 
одељењима. пере прибор за јело и одржа-
ва хигијену осталог инвентара. По нало-
гу шефа кухиње обавља послове почет-
не припреме хране (помоћни кухињски 
послови ) и послове магационера. За свој 
рад одговара шефу кухиње.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них законом кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: средње образо-
вање; III степен стручности, конобар или 
сервир. Као доказ о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи (конобар или сервир). Пријаве кан-
дидата које не садрже тражену документа-
цију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа, у 
публикацији „Послови” НСЗ. 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 горе наведену адресу, уз 
напомену „Пријава на оглас за сервира „ 
или лично у просторијама Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Технички - помоћни радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз 
пријаву на оглас кандидати треба да при-
ложе следеће доказе о испуњавању усло-
ва: оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеној основној школи. 

Медицинска сестара - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа; положен стручни испит; лиценца 
за рад. Уз пријаву на оглас кандидати тре-
ба да приложе следеће доказе о испуња-
вању услова: оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи оригинал или оверену копију 
уверења о положеном стручном испи-
ту; решење о лиценци издато од Коморе 
медицинских сестара и техничара.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава 
опште услове прописане законом; завр-
шен медицински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме; положен стручни испит; 
поседовање лиценце за рад. Уз пријаву 
на оглас кандидат треба да приложе сле-

деће доказе о испуњавању услова: ориги-
нал или оверену копију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оригинал 
или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту решење о лиценци изда-
то од Лекарске коморе Србије. 

Стоматолошка сестра - техничар
у Служби стоматолошке  

здравствене заштите

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа, одсек стоматолошка сестра – тех-
ничар, положен стручни испит - лиценца 
за рад. Уз пријаву на оглас кандидати тре-
ба да приложе следеће доказе о испуња-
вању услова: оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи - одсек стоматолошка сестра 
- техничар оригинал или оверену копију 
уверења о положеном стручном испи-
ту; решење о лиценци издато од Коморе 
медицинских сестара и техничара. 

Зубни техничар
у Служби стоматолошке  

здравствене заштите
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицин-
ска школа - одсек зубни техничар, поло-
жен стручни испит - лиценца за рад. Уз 
пријаву на оглас кандидати треба да при-
ложе следеће доказе о испуњавању усло-
ва: оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи 
- одсек зубни техничар оригинал или ове-
рену копију уверења о положеном струч-
ном испиту. решење о лиценци издато од 
Коморе медицинских сестара и техничара. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве са 
краћом биографијом и доказима о испуње-
ности услова је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на оглас доста-
вити на горе наведену адресу, са назнаком 
„За оглас - не отварати” или директно у 
Управу Дома здравља, сваког радног дана 
од 07 до 15 часова.

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

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит и поседовање 
лиценце. Као доказе о испуњености усло-
ва кандидати треба да доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, овере-
ну фотокопију дипломе о врсти и степе-
ну стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном струч-
ном испиту за доктора медицине, овере-
ну фотокопију лиценце доктора медици-
не, доказ о радном искуству и фотокопију 
личне карте. Заинтересовани кандидати 
писану пријаву, са траженим документима, 
достављају лично на писарницу установе 
или поштом на горе наведену адресу, у 
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затвореном коверту са назнаком „Пријава 
за конкурс за заснивање радног односа за 
доктора медицине”, најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Оглас ће бити објављен и на 
веб страници ДЗ Бач и на веб страници 
Министарства здравља. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од 30 дана од исте-
ка рока за подношење пријава и биће 
објављена на огласној табли ДЗ Бач. Дос-
тављена документација неће се враћати 
кандидатима.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Николе Пашића 1
тел. 034/504-522

Доктор медицине - специјалиста 
у јавном здрављу

у Центру за за промоцију здравља, 
на одређено време  

(не дуже од 24 месеца),  
за 20 часова недељно

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног 
односа јесу 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 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење) и посебни услови утврђени Правил-
ником о организацији и систематизацији 
послова у Институту за јавно здравље 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе овере-
не копије следећих докумената: диплома 
о стеченом високом образовању - на инте-
грисаним академским студијама медицине, 
по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не – на основним студијама медицине у 
трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; уверење / потвр-
да о положеном стручном испиту; доказ о 
поседовању лиценце; уверење о положе-
ном специјалистичком испиту из социјалне 
медицине; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија 
са подацима (адреса, контакт телефон, 
e-mail адреса). Приликом заснивања рад-
ног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да канди-
дат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Прија-
вом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Институт 
за јавно здравље Крагујевац. Кандида-

ти који испуњавају услове јавног огласа 
могу бити позвани на разговор уколико су 
потребне додатне информације које могу 
бити важне за доношење одлуке о прије-
му.Оглас се објављује на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике 
Србије, огласној табли и интернет страни-
ци Института за јавно здравље Крагујевац 
и у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Одлука о избору кандидата биће 
објављена на интернет страници Инсти-
тута за јавно здравље Крагујевац (www.
izjzkg.rs). Телефон за контакт 034/504-522. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навес-
ти назив радног места)” преко писарнице 
Института за јавно здравље Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. 

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Радник на одржавању хигијене – 
спремачица

на одређено време до 1 месеца,  
због повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове одржавања 
хигијене и спровођења мера санитар-
но хигијенског режима; спрема и уређује 
собе и просторије за боравак корисника; 
пријављује сва оштећења и кварове на 
инсталацијама, инвентару и опреми; пра-
ти стање залиха потрошног материјала и 
ситног инвентара за потребе одржавања 
чистоће; обавља и друге послове по нало-
гу директора Клинике и начелника Служ-
бе ако је оспособљен за обављање тих 
послова.

УСЛОВИ: основно образовање. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: биографију 
са адресом и контакт подацима; фотоко-
пију личне карте; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству канди-
дата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.). Кандида-
ти који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (радно искуство - 
предност ће имати кандидати са дужим 
радним искуством посебно у области одр-
жавања хигијене у здравственим устано-
вама; стечено додатно образовање или 
оспособљеност; дужина трајања школо-
вања и сл.). Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује кадровска служба Клинике за 
стоматологију Војводине. Приликом засни-

вања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за 
које се прима; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (ори-
гинал или оверена фотокопија уверења 
суда, не старије од 6 месеци) и уверење 
да кандидат није осуђиван (оригинал или 
оверена фотокопија уверења из поли-
цијске управе, не старије од 6 месеци). 
Уколико изабрани кандидат не достави 
наведене документе у остављеном року 
са њим се неће закључити уговор о раду. 
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се шаљу у затворе-
ној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем у 
радни однос на одређено време”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

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

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: да има завршен 
медицински факултет (VII степен струч-
не спреме) на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора 
медицине; да има положен стручни испит; 
лиценцу; возачку дозволу Б категорије. 
Рад у сменама, рад у теренским амбула-
натама и рад ноћу. Кандидати пријаву са 
фотокопијом личне карте, кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као 
и оверене фотокопије докумената којима 
доказују да испуњавају услове конкур-
са (диплома којом се потврђује стручна 
спрема, потврда о положеном стручном 
испиту, лиценца, фотокопија возачке 
дозволе, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге 
рођених издат на новом обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама, објављеном 
у „Службеном гласнику РС”, број 20/09) 
достављају у затвореној коверти поштом 
на адресу: Дом здравља Владимирци, 
15225 Владимирци, Светог Саве 17, или 
лично у просторијама кадровске службе 
Дома здравља Владимирци, са назнаком 
„Пријава за конкурс за доктора медици-
не”. Одлука о избору кандидата донеће 
се у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани неће бити посебно оба-
вештавани о резултатима огласа. Пријаве 
морају да буду примљене у Дому здравља 
најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” 
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Националне службе за запошљавање 
као последњег дана рока за подношење 
пријава до 12 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примље-
не у Дому здравља после истека дана и 
сата наведеног у овом огласу сматраће 
се наблаговременим и неотворене ће се 
вратити пошиљаоцу, са назнаком дату-
ма и сата када су примљене у установи. 
Пријаве са непотпуним подацима и непот-
пуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Оглас остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Београда, Требевићка 16

1. Здравствени сарадник у 
лабораторији - истраживач 
биохемичар / аналитичар

Опис посла: рад у лабораторији за испи-
тивање физичко-хемијских параметара 
матрикса животне средине и ефикаснос-
ти биоцидних и пестицидних производа 
који се користе у комуналној хигијени, 
врши узорковање материјала и обавља 
послове хемијске и биохемијске анализе 
на терену и у лабораторији, врши кон-
тролу квалитета узорковања и анализе 
материјала (матрикс из животне среди-
не, биоцидни производи, биолошки мате-
ријал и пестицидни производи), врши 
припрему реагенаса потребних за рад, 
спровођење метода свих физичко-хе-
мијских параметара матрикса животне 
средине (отпадних вода, биљни мате-
ријал и земљишта), биоцидних и пести-
цидних производа који су обухваћени 
лабораторијским активностима, форми-
рање радних записа у поступку испити-
вања и формирање извештаја о испи-
тивању; реализација валидације метода 
испитивања физичко-хемијских параме-
тара према захтевима стандарда SRPS 
ISO/IEC 17025 и планом; непосредна 
одговорност за интерну контролу и вери-
фикацију перформанси опреме у складу 
са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 
17025 према плану; обезбеђује поузда-
ност и тачност поступака испитивања 
која се обављају у Одсеку за физичко-хе-
мијска испитивања у свом домену рада; 
обезбеђује следљивост мерења у Одсе-
ку за физичко-хемијска испитивања у 
свом домену рада; обезбеђује поверење 
у квалитет резултата испитивања у свом 
домену рада.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) из 
области хемијских наука по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, хемијски факултет. Додатна знања / 
испити / радно искуство: познавање рада 
на инструменталној техници (уређаји: теч-

на и гасна хроматографија, атомска апсор-
пциона спектрофотометрија), положен 
курс за рад са биоцидима и курс за рад са 
отровним гасовима (фумигација).

2. Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

Опис посла: спроводи мере за спреча-
вање ширења заразних болести, спроводи 
мере дезинфекције, дезинсекције и дера-
тизације, сложени послови дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације у здравстве-
ним и другим установама, у програмима 
јавног здравља, животној средини, посло-
ви систематске дератизације, сузбијање 
комараца и сузбијање крпеља, учествује у 
пословима мониторинга и сузбијању штет-
них организама, ДДД послови у заштити 
биља и ветерини и привреди и ванприв-
реди, ДДД послови у карантинским усло-
вима по епидемиолошким индикацијама, 
фумигација силоса, бродова, магацина, 
руковање комором за стерилизацију ети-
леноксидом и др., послови на одржавању 
опреме, послови одржавања круга и обје-
ката Завода у ванредним околностима 
(отклањање последица елементарних 
непогода и у другим ванредним ситуација-
ма), обавља послове припреме препара-
та, справљење радних смеша, паковање, 
размеравање и достављање препарата за 
обављање ДДД послова извршиоцима на 
терену.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
високо образовање: на струковим сту-
дијама првог степена (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. 
септембра 2005. године. Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању, положен 
курс за рад са биоцидима и курс за рад 
са отровним гасовима (фумигација), доз-
вола за управљање моторним возилом Б 
категорије.

3. Биохемијски / хемијски / 
физичкохемијски техничар – 

узоркивач

Опис посла: узима узорке животне сре-
дине (отпадне воде, земљиште и биљни 
материјал), припрема узорке и опрему за 
испитивање, узима узорке биоцидних и 
пестицидних производа, припрема узор-
ке и опрему за испитавање, припрема, 
одржава и врши контролу исправности 
лабораторијске опреме, изводи лабора-
торијске анализе о чему води прописану 
документацију у складу са стандардом ISO 
17025: 2017, правилно одлаже опасан/
медицински отпад у складу са Законом о 
управљању отпадом, врши послове прања 
и сушења лабораторијског посуђа, врши 
распоређивање лабораторијског посуђа 
по месту употребе, одржава хигије-
ну радних површина у лабораторији, на 

прописан начин уклања продукте рада 
у лабораторији, учествује у пословима 
мониторинга и сузбијању штетних орга-
низама. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
средње образовање у трајању од четири 
године. Додатна знања / испити / радно 
искуство: најмање шест месеци радног 
искуства у лабораторији, дозвола за упра-
вљање моторним возилом Б категорије, 
положен курс за рад са биоцидима.

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Опис посла: обрачун плата за Завод за 
биоциде и медицинску екологију, обрада 
карнета, дознака и решења за годишњи 
одмор и других видова одсуства са посла 
за Завод и Завон, уношење финансијских 
података у Регистар запослених, учешће 
у изради М4 образаца, обрачун зарада 
за Завон д.о.о. (обрада решења, одлука, 
дознака и евиденција часова), евиден-
тира и књижи кроз програм обуставе од 
зарада и кредита (Завон д.о.о. и Завод), 
сортирање и одлагање документације по 
сродности и рочности, обрачун накнада 
за запослене (боловање преко 30 дана 
и породиљско боловање), издавање и 
вођење евиденције потврда о извршеним 
ДДД услугама.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
средње образовање, економске струке у 
трајању од четири године. Додатна знања 
/ испити / радно искуство: знање рада 
на рачунару, најмање три године радног 
искуства на финансијским и рачуновод-
ственим пословима.

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биогра-
фија, фотокопија личне карте или извод 
очитане личне карте, и докази о испуње-
ности тражених услова конкурса у неове-
реним фотокопијама (диплома / уверење, 
доказ о радном искуству (потврда посло-
давца и сл.), сертификати о обучености за 
рад са биоцидима, са отровним гасовима 
(фумигација), стручни испит, лиценца, 
дозвола за управљањем моторним вози-
лом. Пријаве са траженим прилозима се 
достављају на адресу Завода за биоциде 
и медицинску екологију, Београд, Требе-
вићка 16, поштом или на писарницу Заво-
да. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публика-
цији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговореме-
не пријаве се неће разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа под-
лежу провери знања. Испуњеност услова 
познавања рада на опреми цениће конкур-
сна комисија. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Податке прикупља и податке 
обрађује Правна служба Завода за биоци-
де и медицинску екологију. Кандидат који 
буде изабран дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на наве-
деним пословима.
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине изабрани лекар 
за одрасле

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поје-
динаца и породице, ради на откривању 
и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, односно, на спровођењу скри-
нинг програма у складу с посебним про-
грамима донетим у складу са прописима и 
планом рада службе, врши дијагностику и 
благовремено лечење пацијената, указује 
хитну медицинску помоћ, упућује пацијен-
та у одговарајућу здравствену установу 
према медицинским индикацијама, однос-
но код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицинска 
средства, спроводи здравствену заштиту 
из области менталног здравља у смислу 
превенције у оквиру прописаног скринин-
га, ране дијагностике поремећаја, упући-
вања на специјалистичко консултативни 
преглед, прописивање препоручене тера-
пије и упућивање на виши ниво здравс-
твене заштите, у поступку остваривања 
здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и тер-
цијарни ниво, на основу мишљења докто-
ра медицине специјалисте одговарајуће 
гране медицине упућује пацијента на 
терцијарни ниво, води потпуну медицин-
ску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге 
које пружа, даје оцену радне способности 
и упућује на лекарску и инвалидску коми-
сију, ради у комисијама и на посебним 
програмима, издаје стручно мишљење, 
лекарско уверење, на лични захтев и на 
службени захтев код одређених случаје-
ва болести и повреда, у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координатор-
ни рад у својој јединици, прати и предла-
же измене у процедуралном раду у окви-
ру акредитацијских стандарда, обавља и 
друге послове из делокруга своје струке 
по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе којима је одговоран за 
свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - 
високо образовање”едицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / 
испити: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце 

и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. 

Виши нутрициониста дијететичар 
пробни рад 3 месеца

Опис послова: обавља индивидуалне кон-
султације након прегледа лекара, учест-
вује у прикупљању биолошких података, 
прикупља здравствене податке о акутном 
или хроничном обољењу, обавља антро-
пометријска мерења, обавља функцио-
нална испитивања, обавља дијететска 
испитивања, врши израду одговарајуће 
дијете, врши едукацију пацијената, 
врши праћење и контролу дијетотера-
пије, обавља рад у саветовалишту, ради 
едукацију становништва, врши праћење 
ефеката прописаног начина исхране, 
фактурише здравствене услуге које пру-
жа, води медицинску документацију и 
сачињава извештаје о свом раду, обавља 
и друге послове из домена своје струке 
по налогу непосредног руководиоца за 
свој рад је одговоран непосредном руко-
водиоцу, начелнику службе и главној 
сестри ДЗ.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - 
високо образовање: на основним студија-
ма првог степена (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. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / 
испити: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању 
нутриционисте - дијететичара са вишом, 
односно високом стручном спремом; 
познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или решења о упи-
су у Комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Виша медицинска сестра - 
техничар у амбуланти

пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге 
здравствене неге и подршке пацијентима, 
у складу са праксом и стандардима савре-
мене здравствене неге, о чему води пропи-
сану медицинску документацију, спроводи 
план здравствено-васпитног рада вишег 
и средњег медицинског кадра, сачиња-
ва план стручног усавршавања медицин-
ских сестара у служби, прати медицинска 
достигнућа и предлаже нове методе рада 
у здравственој нези, израђује месечне, 
тромесечне, шестомесечне и годишње 
извештаје за све лекаре (превентива и 
куратива) и завршни годишњи извештај, 
ради све послове описане код медицинске 
сестре-техничара са средњом спремом, 
стара се о правилном чувању, утрошку и 
роковима важности лекова, одговорна је 

за потрошњу и залихе ампулираних леко-
ва, вакцина и санитетског материјала, 
врши обуку приправника и млађих тех-
ничара, фактурише пружене здравстве-
не услуге, ради и остале медицинске и 
административне послове из домена своје 
струке по налогу одговорне сестре, за свој 
рад одговара одговорној медицинској сес-
три, непосредном руководиоцу и начелни-
ку службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - 
високо образовање медицинске струке, 
општи смер: на основним студијама првог 
степена (струковне / академске) по про-
пису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Радно искуство / додатна 
знања / испити: стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у 
звању више, односно струковне медицин-
ске сестре, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фото-
копију држављанства. Доставити нео-
верене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. 

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге,  
пробни рад 3 месеца

4 извршиоца

Опис послова: одржава хигијену просто-
рија и опреме у коме се обавља здравстве-
на делатност, чисти и пере подове, брише 
прашину са намештаја, износи смеће, пере 
лавабое, WC, брише прашину и повреме-
но пере радијаторе, пере прозоре, лампе-
рије, плочице, одржава хигијену ходника, 
атријума, залива цвеће, у амбулантама где 
нема домара чисти круг око амбуланте, у 
амбулантама где нема централног грејања 
чисти и ложи пећи, приликом кречења и 
генералног чишћења све хигијеничарке 
групно раде док се пункт не очисти, ради 
и остале послове из домена своје струке 
по налогу одговорне спремачице и начел-
ника Техничке службе, којима одговара за 
свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
основно образовање. Уз молбу прило-
жити: биографију, фотокопију дипломе 
о завршеној основној школи, и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. 

Техничар инвестиционог 
и техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме
пробни рад 3 месеца

Опис послова: обавља све администра-
тивне послове (карнет, превоз, прековре-
мени рад, план дежурстава, плаћена одсу-
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ства), обавља све послове на отварању и 
обради радних налога и води дневне еви-
денције о раду, врши аналитичку обраду 
и контролу и ради извештаје о утрошку 
горива, обавља административни део пос-
ла набавки и ангажовања сервиса, врши 
дневну анализу нереализованих радних 
налога, припрема месечни извештај реа-
лизације радних налога, припрема месеч-
ни извештај утрошка техничког материја-
ла, припрема евиденцију за осигурање 
имовине (објекта, опреме), води евиден-
цију техничке документације, припрема 
инвестициону-техничку документацију, 
предмер и предрачун радова за извођење 
потребних радова на објектима, ради оста-
ле послове који су му сродни по структу-
ри радног места и искуствено-практичним 
знањима, по налогу начелника службе, 
којем одговара за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
најмање средње образовање. Радно иску-
ство / додатна знања / испити: позна-
вање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз мол-
бу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи, и 
фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. 

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Виши физитерапеут
на одређено време, замене 

привремено одсутног радника, 
пробни рад 3 месеца

Опис послова: спроводи самостално тера-
пеутске процедуре из области физикал-
не медицине и рехабилитације на осно-
ву плана лечења добијеног од стране 
лекара специјалисте за област физикал-
на медицина и рехабилитација, стимули-
ше и прати сензорне функције код деце 
са оштећењем ЦНС са детаљном израдом 
функционалног статуса; прати извршење 
плана и успешност лечења; обучава роди-
теље основним елементима третмана и 
помаже у изградњи позитивног одно-
са породице према инвалидном дете-
ту; спроводи активности усавршавања у 
области струке и здравствене неге; води 
прописану медицинску документацију и 
евиденцију о доласку пацијената на трет-
ман; одговара главном физиотерапеуту и 
начелнику службе.

УСЛОВИ: потребна стручна спрема и 
услови за обављање послова: високо 
образовање: на студијама првог степена 
(основне струковне / академске студије) 
из области здравства, одсек физиоте-
рапеута, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области 
здравства у трајању од најмање две годи-
не, одсек физиотерапеута, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; положен струч-
ни испит; лиценца за рад. Радно искуство: 
најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да 
доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву се под-
носе фотокопије: дипломе о завршеној 
школи, уверење о положеном стручном 
испиту; лиценца за рад; извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о радном 
искуству (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). При-
ликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за 
послове на које се прима, потврда да се 
против лица не води судски поступак као 
и потврду о неосуђиваности. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: 
Специјална болница за церебралну пара-
лизу и развојну неурологију, Београд, 
Сокобањска 17а, Правна служба. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

на одређено време до три месеца, 
за потребе Одсека за општу 

радиологију
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; нај-
мање 6 месеци радног искуства у наведе-
ном занимању; положен стручни испит; 
лиценца.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања, 
Одељење гастроентерохепатологије

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања, 
Одељење неурохирургије

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања, 
Одељење неурологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа педијатријског или општег 
смера; положен стручни испит; најмање 
6 месеци радног искуства на наведеним 
пословима.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту; фотокопију рад-
не књижице или другог доказа о рад-
ном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.) а кандидати за радно место 
виши радиолошки техничар и фотоко-
пије уговора о раду, тј. потврде о волон-
тирању, потврде о обављеном радо од 
стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену про-
веденом на раду и оценама рада кандида-
та – уколико их кандидат поседује. Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или 
способљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се 
прима. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са наз-
наком радног места за које се конкури-
ше. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Зубни техничар
на одређено време  

до 3 месеца

УСЛОВИ: Завршена средња зуботехничка 
школа, зубни техничар, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца, најмање 
6 месеци радног искуства у звању зубног 
техничара. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, контакт телефоном и нео-
вереним фотокопијама докумената којима 
се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адре-
си са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Послата доку-
мента кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља Нови Београд задржава право да 
не изабере ни једног од пријављених кан-
дидата.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине - лекар опште 
медицине

за потребе Клинике за реуматологију 
и алергологију, 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 - одлу-
ка УС и 113/17, 95/2018) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном струч-
ном испиту; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом; дозвола за рад - лиценца издата од 
стране надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива рад-
ни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужни-
ца 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 управе или поли-
цијске станице); Уверење о радном стажу 
издато од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).
Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведе-
ном 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 избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитет-
ског 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: „Прија-
ва 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

Помоћни радник на нези 
болесника

на одређено време до 24 месеца, 
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца 
4 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 - одлу-
ка УС и 113/17, 95/2018) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: доказ о 
завршеном основном образовању; уве-
рење о држављанству рс; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. При-
ликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива рад-
ни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужни-
ца 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 управе или поли-
цијске станице); уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 
Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведе-
ном 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 избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитет-
ски клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од 
дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати кон-
курса биће објављени на интернет стра-
ници Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Телефон за контакт 
034/505273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Универзитетски 

клинички центар Крагујевац, Ул. Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конку-
рише: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни 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

Доктор медицине - лекар опште 
медицине

за потребе Клинике за инфективне 
болести, на одређено време до 12 

месеци због повећаног обима посла, 
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 органи-
зацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење 
о упису у именик надлежне коморе. При-
ликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива рад-
ни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужни-
ца 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 управе или поли-
цијске станице); Уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 
Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведе-
ном 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 избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитет-
ски клинички центар Крагујевац Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од 
дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати кон-
курса биће објављени на интернет стра-
ници Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
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брани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Телефон за контакт 
034/505273. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитет-
ски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конку-
рише: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали за потребе 

Одељења операционог блока са 
стерилизацијом, на одређено време 

до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на психијатријском одељењу за 

потребе Службе за психијатрију, на 
одређено време до дванаест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 

Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 
за потребе Службе за унутрашње 
болести Одсека за нефрологију са 

дневном болницом за перитонеалну 
дијализу и хемодијализу, на 

одређено време до дванаест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 
за потребе Службе за продужено 

лечење и негу, на одређено време до 
шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 
за потребе Службе за унутрашње 

болести Одсека за ендокринологију, 
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
у онкологији (хематологији и 

хемиотерапији) за потребе Службе 
за умутрашње болести Одсека за 

хематологију са дневном болницом 
за хемотерапије, на одређено време 

до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну Комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну Комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
у гинекологији и акушерству за 
потребе Службе за гинекологију 
и акушерство Одсека патологије 
трудноће, на одређено време до 

дванаест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа гинеколошко-аку-
шерског смера; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну 
комору. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одго-
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варајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фоткопију важеће лиценце за рад 
или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне посло-
ве (писарница), Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ 
(навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 

за потребе Службе хирургије Одсека 
за полуинтезивно лечење, на 

одређено време до дванаест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Виша медицинска сестра – 
техничар

на осталим болничким одељењима 
за потребе Службе за гинекологију 

и акушерство, на одређено време до 
шест месеци

УСЛОВИ: Високо образовање на: студија-
ма првог степена (основне струковне/ака-
демске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверена фотокопија 
важеће лиценце за рад или решења о упи-
су у надлежну комору; извод из матичне 

књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву).

Виши радни терапеут
у здравственим установама са 
образованим организационим 

јединицама које обављају 
психијатријску делатност, 

које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем 

и задржавање пацијената без 
пристанка, за потребе Службе за 

психијатрију, на одређено време до 
дванаест месеци

УСЛОВИ: Високо образовање на: студија-
ма првог степена (основне струковне/ака-
демске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверена фотокопија 
важеће лиценце за рад или решења о упи-
су у надлежну комору; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву).

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

до дванаест месеци

УСЛОВИ: Високо образовање на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или 
на студијама у трајању од три године, по 
пропису који уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит; лиценца или решење 
о упису у надлежну комору. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; 

оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију 
важеће лиценце за рад или решена о упи-
су у надлежну Комору; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове 
____ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву).

Сервирка
за потребе Одсека за припрему 
и дистрибуцију хране у саставу 
Службе за техничке и помоћне 

послове, на одређено време до шест 
месеци

УСЛОВИ: средње образовање или основ-
но образовање и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на 
снагу уредбе о каталогу радних места. 
Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; фотокопију дипломе/
сведочанства о завршеној школи; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима 

за потребе Службе за педијатрију, на 
одређено време до дванаест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа педијатријског 
смера; положен стручни испит; лиценца 
или решење о упису у надлежну комо-
ру. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фоткопију важеће лиценце за рад 
или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне посло-
ве (писарница), Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ 
(навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).
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Медицинска сестра – техничар
у интезивној нези (ниво 3) за 
потребе Службе за анестезију 
са реаниматологијом Одсека 

за интезивну негу и лечење, на 
одређено време до повратка 

привремено одсутног запосленог  
са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине - специјалиста 
гинекологије и акушерства

за рад у Служби за здравствену 
заштиту жена, на одређено време  

до шест месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VII/1степен стручне спреме; завршена спе-
цијализација из гинекологије и акушер-
ства; положен стручни испит; поседовање 
лиценце за рад. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факул-
тету; оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеној специјализацији гинекологије 
и акушерства; оригинал или оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту; 
решење о лиценци издато од Лекарске 
коморе Србије. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на оглас доставити на горе наведену адре-
су са назнаком „За оглас - не отварати” или 
директно у рачуноводствену службу сваког 
радног дана од 07 до 15 часова. Контакт 
телефон: 014/3421-176. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на конкурс, а ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему одлучиће директор. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у року 
од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на wеб 
страници Дома здравља Мионица и оглас-
ној табли Дома здравља Мионица.

Индустрија и грађевинарство

OGRANAK „CHINA MACHINERY 
ENGINEERING CORPORATION”

11070 Нови Београд 
Милутина Миланковића 9г

Спремачица - кафе куварица
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме, познавање страног језика. Пробни рад 
3 месеца. Пријаве слати na e-mail: taoye.
cmec@gmail.com у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„ТРУМБЕ ЕЛЕКТРО”
32000 Чачак, Улица 217 број 13
e-mail: trumbeelektro@gmail.com

Електричар - одржавање 
електро инсталација

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршенс средњс школс електро 
смера; радно искуство није неопходно; 
обавезно поседовање возачке дозволе Б 
категорије. Рад се обавља на терену. Рок 
за реализацију је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Заинтересовани кандида-
ти конкуришу слањем радне биографије на 
e-mail: trumbeelektro@gmail.com.

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ 
КОМПЛЕКС

23300 Кикинда, Бечејски пут 3
тел. 0230/423-050

Заменик руководиоца 
рачуноводства

пробни рад од 6 месеци

Опис послова: Заменик руководиоца рачу-
новодства је дужан да организује начин 
вођења пословних књига и ажурност, израду 
годишњих рачуна, закључавање и чување 
пословних књига и књиговодствених испра-
ва, месечни обрачун пореза на додату вред-
ност, обрачун амортизације и ревалориза-
ције основних средстава, процену вредности 
залиха на основу примене начела рачуно-
водствене политике признања и вредновања 
имовине и обавеза и одговорност лица која 
раде на пословима везаним за евиденти-
рање финансијског пословања МСК-а. Уко-
лико МСК одлучи да саставља периодичне 
рачуне, заменик руководиоца рачуновод-
ства је дужан да састави исте као и друге 
извештаје уколико је МСК тако одлучио. У 
случају одсутности и спречености преузима 
послове руководиоца рачуноводства, а то је 
поред наведеног да на основу извештаја који 
се извлаче на рачунару састави годишњи 
рачун у роковима и на обрасцима који су 
прописани Законом о рачуноводству.

УСЛОВИ: Потребне квалификације: дипло-
мирани економиста, економиста, економски 
техничар, минимално три (3) године рад-
ног искуства на истим пословима, знање 
коришћења Microsoft Exell програма, пожељ-
но познавање рада у САП-у, познавање про-

писа из рачуноводствене области (Закон о 
рачуноводству, Закон о порезу на доходак, 
Закон о порезу на додату вредност, Закон 
о порезу на добит, Закон о порезу на имо-
вину и Закон о девизном пословању); пред-
ност поседовања сертификата за звање 
рачуновође. Нудимо вам: рад у савременој 
компанији и добре услове рада, могућност 
за професионално усавршавање и напредо-
вање, динамично радно окружење. Уколико 
испуњавате наведене услове своју пријаву 
и ЦВ можете: послати путем електронске 
поште на адресу: tica@msk.co.rs (водећем 
сараднику за кадровске послове Јелена 
Тица), са назнаком „Пријава на оглас”. Кан-
дидати који уђу у ужи избор, биће контакти-
рани ради интервјуа који ће се одржати у 
просторијама послодавца. Рок за пријаву на 
конкурс је до 31.12.2022. године. Непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ХИЛЗНА РЕМОНТ
18000 Ниш, Чамурлија 23

Помоћни радник у машинској 
радионици

Опис посла: радник у производњи делова и 
прибора за моторна возила и њихове моторе.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен 
стручне спреме. Заинтересовани кан-
дидати се јављају на контакт телефон: 
063/455-233.

„АМИГА” ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

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

Магационер
челичних лимова и профила, на 
одређено време до годину дана

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме 
машинске струке, са или без радног иску-
ства, возачка дозвола Б категорија. Прија-
ве се подносе на горе наведену адресу 
или на e-mail: pravnasluzba@amiga.rs. Све 
информације се могу добити на телефоне: 
036/399-199 и 399-299. Пријаве слати у 
року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” и на огласној табли 
Националне службе за запошљавање.

AQUA ARS – AKVAMARIN DOO

Инжињер архитектуре / 
инжењер грађевинарства / 

инжењер машинства

УСЛОВИ: VII ССС, са високим нивоом 
квалитетног знања цртања у програму 
AutoCAD ради обављања послова: хидро 
инсталација, цевовода, пумпи и осталих 
елемената и машина који се уграђују у 
хидроградњи у грађевинским објектима. 
Радно искуство није обавезно. Пријаве за 
посао и разговор договорити сваког рад-
ног дана од 9 до 14 часова телефоном 
на бр: 069/3226-477; или на меил адре-
су akvamarin.inbox@gmail.com. Пословна 
понуда је отворена наредних 30 дана. 
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ”

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 3
тел. 025/431-681

e-mail: gradskabiblioteka.so@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је држављанин Републи-
ке Србије, да има високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, односно висо-
ко образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по про-
пису који уређује високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске, мастер струковне, специјалистичке 
академске, специјалистичке струковне) по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, у 
области друштвено-хуманистичких наука, 
да има најмање 5 година радног искуства у 
култури, да се против њега не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, да је опште здравствено спосо-
бан. Уз пријаву поднети: предлог Програ-
ма рада и развој Библиотеке за период од 
четири године, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, очитану 
личну карту, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ о радном 
искуству, биографију кандидата која мора 
да садржи елементе који доказују струч-
ност из делокруга рада установа културе са 
кратким прегледом остварених резултата у 
раду, уверење надлежног органа да се про-
тив њега не води истрага и да против њега 
није поднета оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности (не ста-
рије од 6 месеци), доказ о општој здрав-
ственој способности- лекарско уверење 
(оригинални примерак). (Услови за избор 
директора одређени су чланом 30. Стату-
та Градске библиотеке Карло Бијелицки 
(„Службени лист Града Сомбора, бр. 8/2021 
и 8/2022). Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији”Посло-
ви”. Пријаве са комплетном документацијом 
достављају се на адресу: Градска библио-
тека”Карло Бијелицки” Трг цара Лазара 
3, 25000 Сомбор са назнаком”За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд

Наставник у звању наставника 
вештина за ужу научну област 

Радиолошка медицина

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образо-
вању и Правилнику о начину и поступку сти-
цања звања, ближим условима за стицање 
звања и о начину и поступку заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника ВМШСС 
„Милутин Миланковић” Београд. Докумен-
та која је потребно доставити: биографију 
са библиографијом; оверену фотокопију 
дипломе VII и VII/1 степена; доказ о радном 
искуству. Наведена документа доставити 
путем поште, на адресу: Правна служба - за 
конкурс, Висока медицинска школа струков-
них студија „Милутин Миланковић”, 11040 
Београд, Црнотравска, 27. Напомена: услови 
за избор у звање наставника вештина, пред-
виђени су Законом о високом образовању 
и општим актима Високе медицинске шко-
ле струковних студија „Милутин Миланко-
вић”, Београд. Пријаве се достављају у року  
од 15 дана, од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЗЕМУН”

11080 Београд, Наде Димић 4

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни 
однос морају испуњавати услове пропис-
не чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 1) да 
имају одговарајуће образовање, за настав-
ника предметне наставе, услове ппропис-
не чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 
15/2020, 1/2021 и 4/2022), 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ноист за рад са децом и ученицима; 3) да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик. Доказ 
о испуњености услова из става 2 тачка 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 2 тачка 2) подноси 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, а потребну докумантацију 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава са кратком биографијом 
уз коју се прилаже: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из држављанства); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о сте-
ченом образовању; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренута 
истрага; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања, не 
старије од 6 месеци; доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад). Све 
фотокопије докумената морају бити ове-
рене од стране нотара-јавног бележника. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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од дана објављивања. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и од 
стране јавног бележника неоверном доку-
ментацијом неће бити узете у разматрање. 
Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности. Проверу пси-
хофизичких способности врши надлежна 
служба за запошљавање применом стан-
дардизовних поступака. Пријаве доста-
вити лично или поштом на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе, тел. 
011/2618-155.

PPU „PLAY”
Београд, Иванковачка 6
e-mail: info@vrticply.rs

Васпитач
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати сле-
деће законом прописане услове за засни-
вање радног односа: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
и чланом 141 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/17, 27/18 - други закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39 Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Сл. гласник РС” број 18/10, 101/17, 113117 
- други закони, 95/18 - други закон 10/19 
и 129/219; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) 
да није осуђиван ван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; потребно додат-
но искуство: познавање енглеског језика. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” искључиво путем електронске 
поште на адресу: info@vrticplay.rs са наз-
наком „За конкурс”. Кандидати треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар, пре-
узима се са званичне странице Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја 
(скениран); биографију; диплому (скениран 
оригинал); лиценцу за рад у предшколској 
установи; уверење о држављанству; уве-
рење да није осуђиван од стране МУП-а; 
потврду о познавању енглеског језика. 
Посебно лекарско уверење, као доказ да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом издато у задњих 
шест месеци, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду.

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА 
ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

11000 Београд, Панте Срећковића 2

Професор струковних студија из 
поља уметности (избор у више 
звање) за област Примењена 
уметност и дизајн, ужа област 

Примењена графика

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених Законом 
о високом образовању, кандидати у прилогу 
пријаве на конкурс достављају: биографију, 
оверене фотокопије диплома о завршеним 
академским студијама из одговарајуће 
области, доказе о испуњености минимал-
них услова за избор у звања наставника на 
академијама струковних студија и високом 
школама струковних студија, утврђених 
од стране Националног савета за високо 
образовање РС, доказ о испуњености усло-
ва из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образо-
вању, уверење о држављанству Републике 
Србије, списак радова у ПДФ фајл фор-
мату и радове у електронском облику на 
преносном УСБ диску у ПДФ, ЈПГ или МОВ 
формату. Пријава на конкурс се преузима 
са сајта www.vslpu.edu.rs. Пријаве са при-
лозима кандидати подносе лично у Служ-
би за кадровске, правне и опште послове 
Београдске академије пословних и уметнич-
ких струковних студија, Одсек за уметност 
и дизајн, сваког радног дана од 12 до 14 
часова или преко поште у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на горе наве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 

ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Оглас објављен 09.11.2022. године у пуб-
ликацији „Послови” (број 1013) поништа-
ва се за радно место: наставник стручних 
предмета у области Економија, право и 
администрација, трговина, угоститељство 
и туризам на одређено време преко 60 
дана до повратка одсутне запослене са 
породиљског одсуства. У осталом делу 
конкурс је непромењен.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

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

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

УСЛОВИ: високо образовање на основ-
ним студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама по пропису 
који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године, знање рада 
на рачунару, најмање 3 године радног 
искуства.

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: средње образовање.

ОСТАЛО: остали услови су утврђени Зако-
ном о раду, Статутом Академије струков-
них студија Београд и Правилником о 
организацији и систематизацији послова 
запослених у Академији струковних сту-
дија Београд у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова конкурса и то: крат-
ка биографија, диплома о стеченом одго-
варајућем образовању (копија оверена 
код јавног бележника), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или овере-
на фотокопија (не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса), уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом (не 
старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса), достављају се на наведену 
адресу код пословног секретара.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Радник у писарници и архиви
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Посебни услови: средња струч-
на спрема друштвеног смера или друга 
средња школа.

Радник на одржавању хигијене
пробни рад од три месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Посебни услови: основно обра-
зовање.

ОСТАЛО: Поред испуњења услова у погле-
ду стручне спреме, радни однос може 
засновати оно лице које испуњава и сле-
деће опште услове: 1. да је држављанин 
Републике Србије, 2. да је пунолетно, 3. 
да је здравствено способно за рад на рад-
ном месту за које подноси пријаву, 4. да 
није осуђивано или да против њега није 
покренут кривични поступак или истрага 
за кривична дела које се гоне по службе-
ној дужности или за друга кажњива дела 
које га чине неподобним за рад. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на адресу: Кримина-
листичко-полицијски универзитет, Цара 
Душана 196, Београд - Земун. Уз пријаву 
са биографијом, кандидати су дужни да 
доставе доказе о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству Републике 
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Србије, извод из матичне књиге рођених 
и уверење да против њих није покренут 
кривични поступак нити истрага за дела 
наведена под тачком 4 општих услова, 
које не сме бити старије од шест месеци. 
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве 
без потребних доказа неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања за наставника основне 
школе, педагога или психолога, из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стру-
чне 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 
– у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), поседовање дозволе за 
рад (лиценце) наставника, 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 директо-
ра установе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); поседо-
вање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом; најмање осам 
година рада на пословима образовања и 
васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег 

образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим 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 испуње-
ност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или 
на студијама у трајању 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 послови-
ма васпитања и образовања у установи, 
после стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (уз мастер диплому прилаже 
се и диплома о завршеним основним ака-
демским студијама); доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника или стручног 
сарадника (оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу однос-
но стручном испиту); потврду о радном 
искуству, најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оверену фотокопију или 
оригинал); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење, овере-
ну фотокопију или оригинал); уверење о 
држављанству Републике Србије (оверну 
фотокопију или оригинал, не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених издатог на прописном обрасцу 
са холограмом (оверену фотокопију или 
оригинал); доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, оверену фотокопију или оригинал, 
не старије од шест месеци); потврду пове-
реника за заштиту равноправности да за 
кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање (оверену фотокопију или ори-
гинал, не старије од шест месеци), доказ 
да против кандидата није покренут кри-
вични поступак за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (потвр-
ду / уверење из надлежног суда, овере-
ну фотокопију или оригинал, не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о резултататима струч-
но-педагошког надзора у раду кандида-
та, уколико је вршен надзор (фотокопију 
извештаја просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, 
важи само за кандидате који су претход-
но обављали дужност директора шко-
ле (фотокопију извештаја о спољашњем 

вредновању квалитета рада школе); доказ 
о поседовању лиценце за директора, ако 
је кандидат поседује (оверену фотоко-
пију лиценце за директора); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора. 
Достављена документација се не враћа. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова, подносе се у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора”, 
лично или препорученом поштом на адре-
су школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, пре-
ко телефона: 011/8123-229.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Сарадник у настави за ужу 
научну област Пословна 
економија и менаџмент

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама 
Закона о високом образовању, Статутом 
Факултета, Правилника о ближим услови-
ма за избор сарадника Факултета и Кри-
теријума за стицање звања наставника и 
сарадника Економског факултета. Посебан 
услов за кандидате је научно-истраживач-
ка и наставничка оријентација кандидата 
у области маркетинга, маркетинга услуга и 
понашања потрошача. Кандидати су у оба-
вези да у пријави назначе своју научно-ис-
траживачку и наставничку оријентацију. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса и прилозима: био-
графија, копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведе-
ну адресу Факултета, соба 139, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs 

Спремачица
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: основно или средње образо-
вање; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад; неосуђиваност прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дис-
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криминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање српског језика. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и достављање 
документације која није у складу са наве-
деним неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс слати на адресу: Прва спорт-
ска кошаркашка гимназија-Колеџ Београд, 
Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник, 
Београд или на e-mail адресу оffice@koledz-
beograd.edu.rs у скенираној форми.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Правна историја, предмет Римско 

приватно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стручна спрема – ниво 8 НОКС-а 
(завршене докторске академске студије 
по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године или 
научни степен доктора наука стечен 
завршетком докторских студија, однос-
но одбраном докторске дисертације, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године). Остали усло-
ви утврђени су чланом 74 став 8 и чла-
ном 75 став 1 и став 2 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”број 
88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 
- др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 
67/21. и 67/21 - др. закон) и чланом 112 
и 115 Статута Универзитета у Београду - 
Правног факултета.

Сарадник у звању асистент за 
Међународноправну ужу научну 
област, предмет Међународно 

приватно право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стручна спрема – високо обра-
зовање, ниво 7.1. или 7.2 НОКС-а и да је 
студент докторских академских студија, 
који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са оценом најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад. Овај 
као и остали услови утврђени су чланом 
117 Статута Универзитета у Београду - 
Правног факултета и чланом 29. Правил-
ника о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова на Правном факултету 
Универзитета у Београду, 01-број: 1556/1 
од 16.11.2022. године.

Сарадник ван радног 
односа (демонстратор) за 

Међународноприватну ужу 
научну област, предмет 

Међународно приватно право
на Катедри за грђанско право

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких академских студија који 
је студије првог степена завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8. Бли-
жи услови утврђени су чланом 86 Закона 

о високом образовању („Службени гласник 
РС” број 88/17, 27/18 и 73/18), чланом 117 
Статута Правног факултета Универзите-
та у Београду и Правилником о условима, 
начину и поступку избора демонстратора 
Правног факултета Универзитета у Београ-
ду, 01-број: 2147/1 од 25.12.2012. године.

ОСТАЛО: обавезна, својеручно потписа-
на, пријава кандидата (у три примерка, 
слободна форма, са наведеним контак-
тима), са прилозима у једном пример-
ку (биографија, списак научних радова, 
радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству) подноси се 
у писарници Универзитета у Београду - 
Правног факултета, Булевар краља Алек-
сандра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса 
или поштом.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283

тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs.

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

1. Сарадничко звање асистент 
за област Индустријско 

инжењерство и инжењерски 
менаџмент

на одређено време од три године

УСЛОВИ: услови и подаци о потреб-
ној стручној оспособљености, знањима 
и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступ-
ку: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању; кандидат мора имати статус студен-
та на докторским студијама и да је сваки 
од претходних степена студија завршио у 
области организационих наука са просеч-
ном оценом најмање 8 или ако је канди-
дат стекао звање магистра наука, да му је 
прихваћена тема докторске дисертације; 
кандидат мора испољавати способност за 
наставни рад, што се доказује: ако је кан-
дидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену 
педагошког рада у студентским анкета-
ма које се односе на претходни изборни 
период, ако је кандидат лице које нема 
педагошко искуство, кандидат мора бити 
позитивно оцењен на приступном преда-
вању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; поседовање знања, 
вештина и компетенција за рад са Google 
алатима; поседовање знања, вештина и 
компетенција потребних за реализацију 
лабораторијских и аудиторних вежби на 
предметима Интернет маркетинг, Елек-

тронско пословање, Управљање пројекти-
ма, Предузетништво, Менаџмент продаје; 
познавање и разумевање проблема елек-
тронског пословања.

2. Сарадничко звање 
сарадник у настави за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна 

област Електроника и 
телекомуникације

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: услови и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора имати завршене основне 
студије са просечном оценом најмање 8, 
на акредитованој високошколској устано-
ви и акредитованом студијском програму; 
кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струков-
ним студијама, или на специјалиситичким 
академским студијама или специјалистич-
ким струковним студијама у научној или 
стручној области за коју се бира; кандидат 
мора испољавати способност за настав-
ни рад, што се доказује: ако је кандидат 
лице које има педагошко искуство, кан-
дидат мора имати позитивну оцену педа-
гошког рада у студентским анкетама које 
се односе на претходни изборни период, 
ако је кандидат лице које нема педагош-
ко искуство, кандидат мора бити пози-
тивно оцењен на приступном предавању, 
у складу са одговарајућим општим актом 
Академије; поседовање знања, вештина и 
компетенција потребних за рад са лабора-
торијском мерном опремом која се користи 
у електроници и телекомуникацијама; 
поседовање знања за дизајн и анализу 
телекомуникационих система; познавање 
рада са софтверима који се користе за 
симулацију и пројектовање електричних 
кола; познавање рада са софтверима за 
обраду сигнала и телекомуникација.

3. Сарадничко звање 
сарадник у настави за 

област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

3 извршиоца

Напомена: Због различитих посебних 
услова за избор одговарајућих кандида-
та у звање сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењер-
ство, ужу стручну област Рачунарство и 
информатика, услови за избор кандидата 
постављени су по позицијама: 

ПОЗИЦИЈА 1: Услови и подаци о потреб-
ној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пре-

mailto:upis@viser.edu.rs
http://www.atuss.edu.rs
http://www.viser.edu.rs
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судом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора имати завршене основне 
студије са просечном оценом најмање 8, 
на акредитованој високошколској устано-
ви и акредитованом студијском програму; 
кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струковним 
студијама, или на специјалиситичким ака-
демским студијама или специјалистичким 
струковним студијама у научној или струч-
ној области за коју се бира; кандидат мора 
испољавати способност за наставни рад, 
што се доказује: ако је кандидат лице које 
има педагошко искуство, кандидат мора 
имати позитивну оцену педагошког рада 
у студентским анкетама које се односе на 
претходни изборни период, ако је канди-
дат лице које нема педагошко искуство, 
кандидат мора бити позитивно оцењен на 
приступном предавању, у складу са одго-
варајућим општим актом Академије; позна-
вање програмских језика C#, Java, Java 
Script, PHP, C, Python, Kotlin; Познавање 
софтверских технологија HTML, CSS, ASP 
Core, Entity Framework, Rest API, JSON, SQL 
Server, Mongo DB, Vue JS, Bootstrap; позна-
вање пројектовања сервиса и развоја.

ПОЗИЦИЈА 2: Услови и подаци о потреб-
ној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора имати завршене основне 
студије са просечном оценом најмање 8, 
на акредитованој високошколској устано-
ви и акредитованом студијском програму; 
кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струков-
ним студијама, или на специјалиситичким 
академским студијама или специјалистич-
ким струковним студијама у научној или 
стручној области за коју се бира; кандидат 
мора испољавати способност за настав-
ни рад, што се доказује: ако је кандидат 
лице које има педагошко искуство, кан-
дидат мора имати позитивну оцену педа-
гошког рада у студентским анкетама које 
се односе на претходни изборни период, 
ако је кандидат лице које нема педагош-
ко искуство, кандидат мора бити пози-
тивно оцењен на приступном предавању, 
у складу са одговарајућим општим актом 
Академије; искуство у раду са студентима; 
искуство у држању вежби из програмског 
језика Java и PHP; знање: Java, PHP, Gimp, 
Inkscape, Stencyl.

ПОЗИЦИЈА 3: Услови и подаци о потреб-
ној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора имати завршене основне 
студије са просечном оценом најмање 8, 
на акредитованој високошколској устано-
ви и акредитованом студијском програму; 
кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струковним 

студијама, или на специјалиситичким ака-
демским студијама или специјалистичким 
струковним студијама у научној или струч-
ној области за коју се бира; кандидат мора 
испољавати способност за наставни рад, 
што се доказује: ако је кандидат лице које 
има педагошко искуство, кандидат мора 
имати позитивну оцену педагошког рада 
у студентским анкетама које се односе на 
претходни изборни период, ако је канди-
дат лице које нема педагошко искуство, 
кандидат мора бити позитивно оцењен на 
приступном предавању, у складу са одго-
варајућим општим актом Академије.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс могу се под-
нети до 26. децембра 2022. године. Прија-
ве на конкурс се могу предати лично, 
искључиво радним данима (понедељак-пе-
так) од 10 до 16 часова, или послати путем 
поште, на адресу Висока школа електро-
технике и рачунарства, Војводе Степе 283, 
Београд – 11010 Вождовац. Пријаве посла-
те поштом морају стићи у Одсек Висока 
школа електротехнике и рачунарства до 
истека наведеног рока за конкурисање, 
иначе ће се сматрати неблаговременим и 
биће одбачене. Такође, неразумљиве или 
непотпуне пријаве на овај конкурс, као и 
пријаве на овај конкурс уз које нису прило-
жени сви потребни докази, биће одбачене. 
Лично име и контакт подаци лица заду-
женог за давање обавештења о конкур-
су: Срђан Радисављевић, имејл: srdjanr@
viser.edu.rs, канцеларија 002. Пријава мора 
обавезно да садржи: податке неопходне 
за идентификовање сарадничког звања 
(односно радног места) за које кандидат 
конкурише, што подразумева обавезно 
навођење сарадничког звања за које се 
конкурише (и позиције када је она наведе-
на у овом конкурсу), области и уже струч-
не области (ако је она наведена); податке 
о кандидату (име и презиме, адреса преби-
валишта односно боравишта, контакт теле-
фон кандидата, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Уз пријаву на 
овај конкурс се обавезно достављају и сле-
дећи докази: уверење надлежног органа 
(МУП) о неосуђиваности за напред наведе-
на кривична дела (из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању), не старије од 
месец дана. Уколико кандидату уверење о 
неосуђиваности не буде издато до затва-
рања овог конкурса, кандидати приликом 
пријаве на конкурс достављају потврду да 
су поднели захтев за издавање тог уве-
рења, док само уверење о неосуђиваности 
треба да доставе без одлагања, а морају 
га доставити најкасније до дана заснивања 
радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену 
потребног, односно одговарајућег високог 
образовања, који је прописан као услов за 
избор у сарадничко звање за које се кон-
курише. Подносе се оверене фотокопије 
диплома са свих нивоа студија које је кан-
дидат завршио; уверење високошколске 
установе о томе да кандидат има статус 
студента на докторским или на мастер сту-
дијама који је прописан као услов за избор 
у сарадничко звање за које се конкурише; 
извод из матичне књиге рођених (или ове-
рену фотокопију); уверење о држављан-

ству (или оверену фотокопију); радна 
биографија (CV) и одговарајуће доказе 
који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, одговарајући доказ да 
кандидат поседује позитивну оцену укуп-
ног досадашњег наставног, односно педа-
гошког рада (потврда образовне установе 
на којој је кандидат обављао досадашњи 
наставни, односно педагошки рад, резулта-
ти студентских анкета и слично); ако так-
ви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, однос-
но о поседовању захтеваних стручних 
знања, вештина, односно компетенција, 
када је то наведено као услов (лиценце, 
сертификати, уверења, потврде и слич-
но). Подаци о месту и дану када се очекује 
да ће започети провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција 
кандидата у изборном поступку, ако се 
таква провера буде спроводила. Процена 
испуњености општих и посебних услова за 
избор у сарадничка звања у погледу којих 
се расписује овај конкурс, вршиће се на 
основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правил-
ником о избору и ангажовању наставни-
ка и сарадника Академије. Провера оспо-
собљености, знања и вештина, односно 
компетенција кандидата, ако се таква про-
вера буде спроводила, може се одржати 
27. децембра 2022. године или касније у 
просторијама Одсека Висока школа елек-
тротехнике и рачунарства, Војводе Степе 
број 283, Београд. Кандидат који поднесе 
благовремену, уредну и потпуну пријаву на 
овај конкурс и за кога се, на основу дока-
за приложених уз пријаву на овај конкурс, 
утврди да испуњава потребне услове за 
избор у звање у погледу кога конкурише, 
накнадно ће бити обавештен о тачном вре-
мену одржавања провере оспособљености, 
поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потреб-
но да се таква провера одржи.

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА 
ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ

11000 Београд, Јаниса Јанулиса 14
e-mail: nivs@nivs.rs

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; пожељ-
но радно искуство. Заинтересовани канди-
дати пријаву на конкурс могу да пошаљу на 
e-mail: nivs@nivs.rs до 04.01.2023. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

тел. 011/3092-999

Редовни професор за ужу научну 
област Међународна безбедност

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII 
степен стручне спреме, односно докторат 
наука из уже научне области за коју се 
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бирају, као и да испуњавају услове пред-
виђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 
11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 
67/21 - др. закон), Статутом Универзитета 
у Београду и Факултета политичких наука 
за избор у звање редовног професора и 
Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 192/16 са изменама и допу-
нама). Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен 
препис диплома и додатака диплома / уве-
рења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана/копија личне карте кан-
дидата, списак научних и стручних радова, 
објављене радове и друге доказе у скла-
ду са напред наведеним актима) достави-
ти на адресу Факултета политичких нау-
ка, Београд, Јове Илића 165 у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву са доказима кандидат доставља и 
својеручно потписану изјаву о изворности 
која је у електронском облику доступна на 
линку www.fpn.bg.ac.rs/5010

Ванредни професор за ужу 
научну област Медијске студије, 
новинарство и медијско право

на одређено време до 5 година

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

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова (биографија, ове-
рен препис диплома и додатака диплома 
/ уверења о положеним испитима свих 
нивоа студија, очитана/копија личне кар-
те кандидата, списак научних и стручних 
радова, објављене радове и друге дока-
зе у складу са напред наведеним актима) 
доставити на адресу Факултета политич-
ких наука, Београд, Јове Илића 165 у року 
од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријаву са доказима кандидат дос-
тавља и својеручно потписану изјаву о 
изворности која је у електронском облику 
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. 
Кандидатима који поднесу благовремене и 
потпуне пријаве и који испуњавају услове 
конкурса организоваће се приступно пре-
давање у складу са Одлуком о извођењу 
приступног предавања на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Бео-
граду” бр. 195. Од 22.09.2016. године, са 
изменама и допунама). Неблаговремено 
достављене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „20. ОКТОБАР”

11070 Нови Београд 
Омладинских бригада 138

тел. 011/6156-059

Оглас објављен 23.11.2022. године у 
публикацији „Послови” поништава се у 
целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Сарадник ван радног односа, 
демонстратор за ужу научну 

област Бохемистика, предмет 
Савремени чешки језик

на одређено време за школску 
2022/23. годину

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ 

ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/3336-601 

Секретар факултета
на одређено време од 6 месеци (са 
могућношћу продужења односно 
сталног запослења - заснивања 

радног односа на неодређено време) 

УСЛОВИ: образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, однос-
но специјалистичке академске студије) 
по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.септембра 2005. године, 
односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање три године радног иску-
ства; знање рада на рачунару. Предвиђен 
је пробни рад од 3 месеца. Предност имају 
кандидати који имају положен правосудни 
испит. Уз пријаву кандидат доставља био-
графију са подацима о досадашњем раду, 
доказ о образовању (оверене фотокопије 
диплома), потврду о радном искуству, 
уверење о држављанству РС, уверење о 
положеном правосудном испиту. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати. На разговор ће бити 
позвани само кандидати / кандидаткиње 
из ужег избора. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса, достави-
ти лично (у времену од 10 до 14 часова, 
соба број 324, приземље Деканат ФФХ, 

Студентски трг 12-16) или поштом на 
наведену адресу Факултета, са назнаком 
„За конкурс”, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Телефон за додат-
не информације: 011/2635-545.

ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 069/8066-389

Оглас објављен 07.12.2022. год. у публи-
кацији „Послови” допуњује се на следећи 
начин: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилози-
ма: биографија, библиографија (списак 
радова и радови), копије диплома, копија 
уверења о држављанству, достављају се 
на адресу: Универзитет у Београду – Еко-
номски факултет, Каменичка бр. 6, соба 
139 , у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ 

И ФИНАНСИЈЕ
11158 Београд, Јеврејска 24

тел. 011/2643-390

За избор у звање

Наставника за ужу научну област 
Општи менаџмент

на неодређено или одређено време 
од 5 година

5 извршилаца

Наставника за ужу научну област 
Производно-услужни менаџмент
на неодређено или одређено време 

од 5 година
2 извршиоца

Наставника за ужу научну област 
Економија и финансирање

на неодређено или одређено време 
од 5 година

3 извршиоца

Наставника за ужу научну 
област Пословна и међународна 

економија
на неодређено или одређено време 

од 5 година
2 извршиоца

Наставника за ужу научну област 
Примењена математика

на неодређено или одређено време 
од 5 година

3 извршиоца

Наставника за ужу научну област 
Информатика

на неодређено или одређено време 
од 5 година

5 извршилаца
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Наставника за ужу научну област 
Право

на неодређено или одређено време 
од 5 година

Наставника за ужу научну област 
Енглески језик

на неодређено или одређено време 
од 5 година

Наставника за ужу научну област 
Италијански језик

на неодређено или одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: за избор наставника прописани 
су Законом о високом образовању, Стату-
том и општим актима Факултета за при-
мењени менаџмент, економију и финан-
сије. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радо-
ва и др.) достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Наставник страног језика за 
научну област Филолошке науке, 

ужа научна област  
Енглески језик

на одређено време од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. 
филолог енглеског језика и књижевности 
- мастер. Завршене основне академ-
ске студије и мастер академске студије 
енглеског језика; наставни рад у области 
енглеског језика у техничко-технолошком 
подручју на универзитетском нивоу, иску-
ство у научно-истраживачком раду у јези-
ку струке у техничко-технолошком пољу. 
Поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Статутом Факултета 
техничких наука у Чачку и Правилником 
о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета 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 Кра-
гујевцу (пречишћен текст број III-01-478 
од 03.06. 2022. године). 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи 
име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефо-
на, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству и друго. Уз пријаву достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем 
раду, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, као и оверене фотокопије дипло-
ма о претходно завршеним степенима 
студија, списак научних и стручних радо-

ва као и саме радове, доказ надлежног 
органа о неосуђиваности, као и доказ да 
се против кандидата не води кривични 
поступак у смислу члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 - др. закон, 11/21 – аутентично тума-
чење и 67/21) и члана 135. став 1 Стату-
та Универзитета у Крагујевцу. Напомена: 
обавеза кандидата, учесника конкурса, 
да документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената, доставља и 
у електронском облику, према Упутству за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената 
које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање Универзитета у Крагује-
вцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори 
у звања - Документи за заснивање рад-
ног односа и стицање звања наставника), 
које је саставни део Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу. Адреса на коју се подно-
се пријаве на конкурс: Факултет технич-
ких наука у Чачку, ул. Светог Саве бр. 65. 
32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати су обавезни да пријаве на кон-
курс доставе у затвореној коверти са наз-
наком „Пријава на конкурс – за ужу науч-
ну област ___ не отварати.” (навести ужу 
научну област). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ”

35255 Доња Мутница

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон, 6/2020 и 129/2021). Дужност 
директора може да обавља лице: 1. које 
има одговарајуће високо образовање из 
чл. 140 ст. 1 и ст. 2 ЗОСОВ за наставни-
ка основне школе, за педагога и психоло-
га, стечено (1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, ултрадисциплинарне, транс-
дициплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне 
односно сручне области педагошких нау-
ка; (2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо обрзовање од 
10. септембра 2005. године; 2. које има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. које 

није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. које има држављанство 
Републике Србије; 5. које зна српски језик 
на којем се остварује васпитно-образовни 
рад; 6. које има дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника - педагога и психо-
лога; 7. које има обуку и положен испит 
за директора (изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност; директору који 
не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора); 8. које има 
најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно уколико се на конкурс не пријави 
ни један кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основене школе може да 
обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за 
наставнике те врсте школе, дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у у станови 
на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: одштампан, попуњен 
и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
радну биографију са личним подаци-
ма, као и подацима о кретању у служби; 
оверену копију дипломе о одговарајућем 
образовању, уз мастер диплому, прила-
же се диплома основних студија; уве-
рење надлежне полицијске управе да 
није правоснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела прописна чл. 139 ст. 
1 т. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да за кандидата 
није утврђено дискриминитарно пона-
шање (уверење треба да буде издато 
након расписивања конкурса); уверење 
надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична делапримања и давање мита 
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и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкур-
са). Потврду повереника за заштиту рав-
ноправности да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење 
треба да буде издато након расписивања 
конкурса): извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), 
оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад (овај 
доказ доставља кандидат који одгова-
рајуће високо образовање није стекао на 
српском језику), оверену копију дозволе 
за рад наставника и стручног сарадни-
ка- педагога и психолога (оверена копија 
уверења о положеном испиту за лицен-
цу односно стручном испиту), оригинал 
или оверену копију доказа да има обуку 
и положен испит за директора устано-
ве (пријава уз коју није достављен овај 
доказ неће се сматрати непотпуном), 
потврду о радном искуству, најмање осам 
година рада, у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветни-
ка) ако га кандидат поседује, у супрот-
ном, потребно је доставити потврде да 
није вршен стручно-педагошки надзор 
у раду кандидата, издат од стране свих 
установа у којина је кандидат радио; 
доказ о резултату стручно педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања, за кандидата који је предходно 
обављао дужност директора школе (овај 
доказ доставља кандидат који је предхпд-
но обављао дужност директора устано-
ве), у супротном, потребно је доставити 
потврду да у периоду мандата кандида-
та није вршен стручно- педагошки над-
зор школе. Лекарско уверење здравстве-
не установе да је кандидат здравствено, 
психички и физички способан за рад са 
децом (уверење треба да буде издато 
након објављивања конкурса). Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или путем поште 
(препорученом пошиљком) у затвореној 
коверти на адресу: ОШ „Бранко Крсмано-
вић”, 35255 Доња Мутница, Бранка Крс-
мановића бб., са назнаком „Конкурс за 
избор директора”. Ближе информације 
могу се добити од секретара школе на 
телефон 035/8540-607.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ”

35255 Доња Мутница

Наставник математике
са 77,78% радног времена, на 
одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), 
и то: 1) да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): (1) 
студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (2) одељка „услови” 
мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области 
за одговарајуће предмете, односно групу 
предмета; да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17, 21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22 и 10/22); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту); кратку био-
графију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал са холограмом или оверену фото-
копију); уверење из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци); лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду); доказ о 

знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српс-
ком језику). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни форму-
лар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у секре-
таријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурсну комисију” на адре-
су ОШ „Бранко Крсмановић”, 35255 Доња 
Мутница.

КИКИНДА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

„БАРТОК БЕЛА”
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

тел. 024/852-515

Наставник уметничких и 
стручних предмета у музичкој 
школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи - 

наставник солфеђа
са 40% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да: имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и чл. 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС”, 
бр.18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 
и 18/2020). Остали услови прописани су 
чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, биографију и следеће дока-
зе о испуњености услова: доказ о стеченом 
образовању (оверена фотокопија дипломе 
и додатка дипломи или уверење за кан-
дидате којима диплома још није издата, а 
уколико је образовање стечено у иностран-
ству потребно је приложити и одгова-
рајући акт односно решење о признавању 
дипломе од стране надлежног органа 
Републике Србије); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рође-
них (не старије од шест месеци); доказ о 
образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уве-
рење да су у току студија положили испи-
те из педагогије и психологије или доказ 
да су положили стручни испит, однос-
но испит за лиценцу (у складу са чл. 142 
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Закона о основама система образовања и 
васпитања); доказ да нису осуђивани пра-
воснажном 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом, утрђено дискриминаторно 
понашање – уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да лице није осуђиван у складу 
са чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; доказ о 
знању српског језика – оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе, односно сведо-
чанства о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или 
документ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о знању мађарског 
језика - оригинал или оверена фотокопија 
дипломе, односно сведочанства о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику или документ о поло-
женом испиту из мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потпуном документацијом о 
испуњавању услова слати поштом на горе 
наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити код секретара 
школе и преко телефона 024/852-515.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19

тел. 0230/442-474

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

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139 и140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021) за заснивање радног односа: 
1. да има одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Пра-
вилнику 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 то: дипломирани музичар - усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар – пија-
ниста; дипломирани музичар - оргуљаш; 
дипломирани музичар - чембалиста; ака-

демски музичар пијаниста, академски 
музичар оргуљаш, академски музичар 
чембалиста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус: клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; мастер музички уметник, 
професионални статус; камерни музичар, 
са претходно завршеним основним ака-
демским студијама клавира, оргуља и чем-
бала; 2. 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
да је држављанин Републике Србије; 4. 
да зна српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Уз пријаву кандидати 
су дужни да приложе: пријавни формулар 
који попуњавају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампају га и исти 
прилажу са документацијом; биографију; 
диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми - оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење о држављанству – не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о неосуђиваности из МУП-а - не 
старије од 6 месеци, оригинал; потвр-
ду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику).

Наставник уметничких и 
стручних предмета гитарa са 
одељенским старешинством

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021) за заснивање радног односа: 
1. да има одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник” бр. 
18/2013, 2/2017, 9/2019и 1/2020)и то: 
дипломирани музичар - усмерење гита-
риста; дипломирани музичар - гитари-
ста; академски музичар гитариста; мастер 
музички уметник, професионални статус 
- гитариста, 2. да није осуђиван правнос-
нажном 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 родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на 
изречену санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3. да је држављанин Републи-
ке Србије, 4. да зна српски језик (доказ 
су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српс-
ком језику) – доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског јези-
ка. Уз пријаву по конкурсу кандидати су 
дужни да приложе: пријавни формулар 
који попуњавају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампају га и исти 
прилажу са документацијом; биографију; 
диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми - оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење о држављанству – не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверену фотокопију, 
уверење о неосуђиваности из МУП-а - не 
старије од 6 месеци, оригинал; потвр-
ду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија коју 
директор именује посебним решењем. 
Комисија утврђује испуњеност законских 
услова кандидата за пријем у радни однос, 
врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, приме-
ном станадаризованих поступака. У року 
од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима и сачињава образложе-
ну листу свих кандидатакоји испуњавају 
услове за пријем и доставља директо-
ру у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима на даље 
одлучивање. Директор доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложења 
комисије. Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад децом и ученици-
ма доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Рок за је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Пријаве достави-
ти лично у секретаријату школе или слати 
препорученом пошиљком на адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”. Телефон за 
контакт: 0230/442-474. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање.
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ОШ „СВЕТИ САВА”
23300 Кикинда, Немањина 27б

тел. 0230/500-774
e-mail: skola@svetisava.edu.rs

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених у члану 24 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113 и 95/18 - аутентично тумачење), 
кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021): 1) да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); 
2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дис-
криминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете), а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: 
пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потписана биографија 
кандидата, оригинал / оверена копија 
дипломе, оригинал / оверена копија 
уверења о држављанству, оригинал / 
оверена копија (не старија од 6 месе-
ци) уверења о неосуђиваности, доказ о 
познавању језика на коме се изводи обра-
зовно васпитни рад уколико је неопхо-
дан (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). Доказ о пси-
хофизичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидат ће 

доставити пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве: осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Након утврђене испуњености 
услова кандидата за пријем у радни однос 
кандидати, који испуњавају услове за 
заснивање радног односа, упућују се на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. По 
достављеном извештају са кандидатима 
ће се обавити разговор и донети решење 
о избору. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу Татјана Кнежевић, 
секретар 0230/500-774 Адреса на коју се 
подносе пријаве: 23300 Кикинда, Немањи-
на 27б, са назнаком „За конкурс”.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/817-177

Наставник за извођење теорије 
и вежби из наставе Здравствена 

неге на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1. има одго-
варајуће образовање по Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 4/2022) 
члану 4 тачка 23) подтачка 1) 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за то које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Ребулике Србије; 
5.з на српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (тј. мађар-
ски језик). Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни 
однос и поверавају се у току рада. Докази 
о испунњености услова из става 1 тач. 1), 
3) -5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије уве-
рење о држављанству, оригинал или ове-

рена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених, уверење о некажњавању, 
доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно - васпитни рад (кад се обра-
зовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине тј. мађарски језик). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти разматрање. Пријаве треба послати на 
адресу: Сента 24400, Главни трг 12. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на замени: Петровић 
Сенке, тел. 024/817-177.

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДО ЋЕТКОВИЋ”
38220 Косовска Митровица 

Џона Кенедија 17

Педагошки асистент
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС 
113/17 и 95/19 аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 
4, 5 чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања иа васпитања (Сл. гласник 
РС бр. 88/17, 27/18 - др. Закон и 10/2019), 
Правилнику о педагошким и андрагош-
ким асистентима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; потвр-
ду да кандидат није осуђиван; краћу био-
графију. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом се достављају у 
року од 8 дана од дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу Основна шко-
ла „Владо Ћетковић”, Косовска Митрови-
ца, Џона Кенедија 17. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР НАЗОР” 

Директор
на период од четири године

ОСТАЛО: У радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: прописане чланом 139 и чланом 
140, став 1, став 2 и став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 
- др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021), да 
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поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; извршену психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима; да 
поседује држављанства Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад; да познаје 
ромски језик; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, 
одизимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кри-
вичну санкцију. Непостојање дискрими-
наторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са Законом. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству – оверена 
копија не старија од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом – овере-
на копија; оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања; биографију. Доказ 
да има одговарајућу психичку, физичку и 
здравственз способност за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду. Пријав-
ни формулар са биографијом и конкурсом 
траженим доказима о испуњености услова 
доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Владимир Назор”, 38207 
Јањево, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити 
код секретара школе и преко телефона 
066/9010-862. 

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Рачунарске науке, ужа научна 

област Методологије рачунарства
у Институту за математику и 
информатику Факултета, на 

одређено време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане 
докторске студије уже научне области за 
коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а магис-
тар рачунарских наука уз услов да је 
прихваћена тема докторске дисертације, 
односно ниво 8 НОКС-а доктор рачунар-

ских наука који је изабран у звање асис-
тента по Закону о високом образовању и 
у наведеном звању провео највише један 
изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Ста-
тутом Факултета и Правилником о сис-
тематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и спи-
сак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. 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

Асистент за научну област 
Физика, ужа научна област 

Физика кондензоване материје
у Институту за физику Факултета, на 

одређено време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане док-
торске студије уже научне области за коју 
се бира или ниво 7.2 НОКС-а магистар 
физичких наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно ниво 
8 НОКС-а доктор физичких наука који је 
изабран у звање асистента по Закону о 
високом образовању и у наведеном звању 
провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и спи-
сак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе 

и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. 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

Асистент са докторатом за научну 
област Рачунарске науке, ужа 
научна област Методологије 

рачунарства
у Институту за математику и 
информатику Факултета, на 

одређено време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, доктор наука – 
рачунарске науке који сходно Закону о 
високом образовању показује смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и спи-
сак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредни 
професор за уметничку 

област Музичка уметност, ужа 
уметничка област Дириговање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у 
пољу уметности за избор у звање ван-
редни професор: доктор или магистар из 
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одговарајуће уже уметничке области са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим 
нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високош-
колској установи и више уметничких ост-
варења у уметничкој области или високо 
образовање мастер академских студија и 
уметничка дела која представљају само-
сталан допринос уметности. Кандидати 
треба да испуњавају опште, обавезне, 
изборне и посебне услови предвиђене чл. 
74 и чл. 75 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон, 73/2018, 67/19, 6/20 - др. закони, 
11/21 - аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 - др. закон), Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу - пречишћен текст (бр. 
II-01-483 од 6. 6. 2022. године), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу – пречишћен тест (бр. 01-3691/1 
од 02.03.2021. године), Одлуком о изме-
нама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 
01-1448 од 16.05.2022. године), Одлуком 
о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а 
(бр. 01-2180 од 05.07.2022. године), Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. I-01-
480 од 03.06.2022. године), Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. I-01-478 од 03.06.2022. године), 
Правилником о ужим научним, уметнич-
ким и стручним областима Универзитета 
у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. III-
01-317 од 13.04.2022. године), Одлуком 
о измени и допуни Правилника о ужим 
научним, уметничким и стручним области-
ма Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
818/10 од 06.10.2022. године), Одлуком 
о измени и допуни Правилника о ужим 
научним, уметничким и стручним области-
ма Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
1002/15 од 24.11.2022. године). Кандида-
ти који се пријављују на конкурс морају 
испуњавати општи предуслов у погледу 
неосуђиваности, утврђен чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и чл. 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
што доказују потврдом надлежног органа 
да нису осуђивани за кривична дела пред-
виђена наведеним прописима. Документа 
која је потребно доставити на наведене 
конкурсе: пријава на конкурс; биогра-
фија; стручна биографија; оверене копије 
диплома (или уверења) свих нивоа студија 
(са наведеном просечном оценом); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију); фотоко-
пију личне карте и очитану личну карту; 
доказ о испуњавању општих предуслова у 
погледу неосуђиваности утврђених чл. 72 
став 4 Закона о високом образовању и чл. 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу – потврда надлежног органа (поли-
цијске управе); оригинал или оверену 
копију; потврду Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета о педагошком раду 
(за кандидате који су у радном односу на 

ФИЛУМ-у); потврду о педагошком искуству 
на високошколској установи; за кандидате 
који се први пут бирају у звање настав-
ника и заснивају радни однос на факул-
тету у саставу Универзитета у Крагујевцу 
предвиђено је јавно приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити 
оверене у једном примерку. Пријава кан-
дидата уз коју није приложена комплет-
на документација тражена конкурсом као 
доказ о испуњености услова, сматраће се 
неуредном и неће се узети у разматрање. 
Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандида-
ти су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 
примерка, у складу са Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избо-
ра у звање које је саставни део Правил-
ника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на: 
http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Приликом доказивања биографских пода-
така, кандидат је дужан да се придржава 
Закона о заштити података о личности, 
односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Сва документација 
и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Дру-
ге крагујевачке гимназије или поштом на 
адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
Јована Цвијића бб., 34000 Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ”

34323 Страгари, Жике Пинтера 44
тел. 034/6522-101

Наставник биологије
за 40% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног 
запосленог са функције директора 

школе

УСЛОВИ: Да кандидат испуњава услове 
прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања, Законом о раду, 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних 
предмета стручних сарадника и васпита-
ча у стручном школама и Правилником о 
организацији и систематизацији радних 
места, и то: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да зна српски 
језик, да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама 
системе образовања и васпитања, а у 
погледу врсте стручне спреме да испуња-
ва услове прописане важећим правилни-
цима о степену и врсти образовања, да 
има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је 
у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има тра-
жено образовање из ове тачке.

ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар 
на страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, кандидат при-
лаже и: извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), диплому, извод 
из казнене евиденције, потврду високош-
колске установе да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина; докази се подносе у ориги-
налу или овереној фотокопији. Лекарско 
уверење изабрани кандидат ће достави-
ти пре закључења уговора о раду. Доказ 
о познавању српског језика подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српс-
ком језику. Докази који су приложени уз 
пријаву не враћају се. Рок за подношење 
пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), директор 
установе може бити лице које испуња-
ва: прописане услове у погледу образо-
вања за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, односно које је стекло одгова-
рајуће високо образовање (члан 140 став 
1 и 2 Закона); услове за пријем у радни 
однос, који се Законом захтевају за сва-
ког запосленог (члан 139 Закона); посебне 
услове који се односе на директора сва-
ке установе (члан 122 Закона). Услови у 
погледу образовања: одговарајуће високо 
образовање прописано чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) за наставника односно стручног 
сарадника, мора бити стечено: на студија-
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ма другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из ове подтачке мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Посебни услови: да има дозволу за 
рад наставника односно стручног сарад-
ника; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку или положен 
испит за директора установе (испит може 
да полаже и лице које испуљава услове 
за директора установе и које има доказ о 
похађаном прописаном програму обуке). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: кратку биографију са 
кретањем у служби, адресом становања, 
бројем телефона, адресом електронске 
поште; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о раду у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег 
високог образовања (најмање 8 година); 
уверење о положеном испиту за директо-
ра школе (изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да 
га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); доказ о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног 
понашања (уверење МУП-а); доказ да се 

против њега не води кривични поступак 
(потврда суда); доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не 
старије од 6 месеци). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат је дужан да достави пре 
закључења уговора; доказ о знању срп-
ског језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику; 
доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора над радом кандидата (извештај 
просветног саветника), односно резул-
тате стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања (ако 
их кандидат поседује доставља оверену 
фотокопију). Сви докази о испуњености 
услова достављају се уз пријаву на кон-
курс, осим доказа о психичкој, физичкој и 
здравственој способности, који изабрани 
кандидат доставља пре закључења уго-
вора о међусобним правима и обавезама. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе лично или 
поштом препорученом пошиљком на горе 
наведену адресу, са назнаком „За избор 
директора”. Додатне информације могу 
се добити код секретара школе, на број 
телефона: 034/332-461. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

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

Васпитач
за рад са децом узраста од три 
године до поласка у школу, на 

одређено време преко 60 дана, ради 
замене одсутног запосленог 

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом и да имају 
одговарајуће образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, мас-
тер струковне студије) и специјалистичке 
струковне студије по прописима који су 
уређивали високо образовање у перио-
ду од 10. септембра 2005. године до 7. 
октобра 2017. године; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 
2005. године; или на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање; или 
изузетно: лице које има средње образо-
вање и године радног искуства на тим 
пословима стечено до дана ступања на 
снагу прописа којима се уређује област 
предшколског васпитања и образовања и 
имају дозволу за рад (лиценцу); да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 

утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 06/20, 129/21); да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности 
за рад са децом (не старији од 6 месе-
ци) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати прилажу: потпуну личну 
и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном - ЦВ, оверену копију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старија од 6 месеци), 
уверење да нису осуђивани (уверење 
МУП-а не старије од 6 месеци), формулар 
за пријаву на конкурс. Напомена: канди-
дат који не поседује лиценцу, односно 
нема положен стручни испит, дужан је 
да исти положи у законском року након 
заснивања радног односа. 

Сарадник - медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту 

и негу, на одређено време преко 
60 дана, ради замене одсутног 

запосленог 

УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају 
средње образовање здравствене струке 
у трајању од четири године (медицинску 
школу педијатриског или општег смера); 
да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 06/20 и 129/21); да 
имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Додатни 
услови: да има одобрење за самостални 
рад надлежне коморе – лиценцу, у скла-
ду са прописима којима се уређује област 
здравствене заштите; да има једну година 
рада у струци. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом (не старији од 6 месеци) подноси се 
пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти прилажу: формулар за пријаву на кон-
курс, потпуну личну и радну биографију 
(са адресом, контакт телефоном и имејл 
адресом) - ЦВ, оверену копију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старија од 6 месеци), 
уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење МУП-а не старије од 6 месеци). 

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

УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају 
основно образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
06/20 и 129/21); да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и 
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језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
(не старији од 6 месеци) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати 
прилажу: формулар за пријаву на кон-
курс, потпуну личну и радну биографију 
(са адресом, контакт телефоном и имејл 
адресом) - ЦВ, оверену копију сведочан-
ства основне школе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старија од 6 месеци), уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење МУП-а не 
старије од 6 месеци). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар 
за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити 
лично или путем поште на горе наведе-
ну адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је 
отворен 8 дана.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
34305 Даросава

тел. 034/6741-105

Наставник математике
са 88, 88% радног времена на 
одређено време преко 60 дана, 

ради замене одсутне запослене, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства односно одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чла-
ном 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 
95/2018 – аутентично тумачење) у радни 
однос за обављање послова наставника 
математике може бити примљен кандидат 
који испуњава и следеће услове: да има 
одговарајуће образовање прописано чла-
ном 139 , 140 и 142 и 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21) и чланом 3 став 1 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну докумен-
тацију заједно са попуњеним и одштампа-
ним пријавним формуларом достављају ш 
коли у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању из члана 
140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима које су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена 
у условима из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће високошколске уста-
нове о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском јези-
ку (оригинал или оверена копија); лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом 
и ученицима – овај документ је потребно 
да достави једино изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Све оверене 
фотокопије или оригинали напред поме-
нуте документације не смеју бити ста-
рије од 6 месеци. Конкурс се објављује у 
недељном листу „Послови” НСЗ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именова-
на од стране директора школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услов за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-

ма коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандрадизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана достављања образло-
жене листе конкурсне комисије. Канди-
дат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу органу 
управљања, у року од осам дана од дана 
достављања решења. Орган управљања 
о жалби одлучује у року од 15 дана од 
дана подношења жалбе. Кандидат који је 
учествовао у изборном поступку има пра-
во да, под надзором овлашћеног лица у 
установи, прегледа сву документацију, у 
складу са законом. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ако 
по конкурсу није изабран ниједан канди-
дат, расписује се нови конкурс у року од 
осам дана. Пријаве треба послати у затво-
реној коверти са назнаком „За конкурс” на 
адресу ОШ „Славко Поповић” Даросава, 
34305 Даросава или доставити лично у 
просторијама школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и путем телефона 034/6741-105.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
34305 Даросава

тел. 034/6741-105

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена, на одређено 

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

запослене са породиљског одсуства 
односно одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чла-
ном 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 
95/2018 – аутентично тумачење) у рад-
ни однос за обављање послова стручног 
сарадника – педагога може бити примљен 
кандидат који испуњава и следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 139 , 140 и 142 и 144 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. Закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21) и чланом 6. 
став 1 тачка 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021); да има психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну 
документацију заједно са попуњеним и 
одштампаним пријавним формуларом 
достављају Школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен и одштампан пријавни форму-
лар; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању 
из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима које су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена 
у условима из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија). 
Доказ одговарајуће високошколске уста-
нове о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском јези-
ку (оригинал или оверена копија); лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом 
и ученицима – овај документ је потребно 
да достави једино изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Све оверене 
фотокопије или оригинали напред поме-
нуте документације не смеју бити ста-
рије од 6 месеци. Конкурс се објављује у 

недељном листу „Послови” НСЗ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именова-
на од стране директора школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услов за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандрадизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана достављања образло-
жене листе конкурсне комисије. Канди-
дат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу органу 
управљања, у року од осам дана од дана 
достављања решења. Орган управљања 
о жалби одлучује у року од 15 дана од 
дана подношења жалбе. Кандидат који је 
учествовао у изборном поступку има пра-
во да, под надзором овлашћеног лица у 
установи, прегледа сву документацију, у 
складу са законом. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ако 
по конкурсу није изабран ниједан канди-
дат, расписује се нови конкурс у року од 
осам дана. Пријаве треба послати у затво-
реној коверти са назнаком „За конкурс” на 
адресу ОШ „Славко Поповић” Даросава, 
34305 Даросава или доставити лично у 
просторијама школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона 034/6741-105.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЦВЕТИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-978

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора предшкол-
ске установе може да обавља лице које 
испуњава услове прописане чланом 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. 
Закони, 10/2019, 06/2020 и 129/21), а то 
су: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке акдемске студије) 

на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године) и најмање 8 година 
рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, или да 
има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 3 Закона: високо образо-
вање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или вишим образо-
вањем и најмање 10 година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања 
и образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; кандидат треба да 
испуњава услове за васпитача или струч-
ног сарадника; да поседује дозволу за рад 
(положен стручни испит) за наставника, 
васпитача или стручног сарадника; да је 
савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе (кандидат који 
нема положен испит дужан је да га поло-
жи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност); да има психичку, физичку и 
здравствену способност са рад са децом 
и ученицима; 5) да није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик јер се на њему остварује вас-
питно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверену копију доказа 
о стеченом одговарујућем високом обра-
зовању у складу са чланом 140 Закона; 
уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или 
оверена фотокопија); потврду о радном 
стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (напомена: потврда 
садржи податак о радном стажу и послови-
ма које је лице обављало и издаје је уста-
нова у којој кандидат ради, ако кандидат 
није у радном односу, потврду издаје уста-
нова у којој је кандидат стекао радно иску-
ство у области образовања и васпитања); 
лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; уверење 
да није осуђиван, у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3 3акона, које издаје надлеж-
на полицијска управа (уверење мора бити 
издато након расписивања конкурса); 
оригинал или оверену копију уверења 
надлежног суда да се против кандидата не 
води истрага и да нису покренуте истраж-
не радње код надлежног суда (уверење 
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мора бити издато након расписивања кон-
курса); оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених за кандида-
те који су променили презиме односно име 
после издавања дипломе, које није старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству које није старије 
од 6 месеци; оверену копију доказа да зна 
српски језик (осим кандидата који је обра-
зовање стекао на том језику); биографију 
са кратким прегледом радних ангажовања 
и предлогом програма рада директора 
установе; уверење о положеном испиту за 
директора установе (пријава ће се смат-
рати потпуном и уколико кандидат нема 
положен испит за директора установе, али 
је изабрани кандидат дужан да га положи 
у року од две године од дана ступања на 
дужност). Осим утврђивања испуњености 
услова за избор директора Комисија цени 
и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника). Уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Пријаве на конкурс се подно-
се у затвореним ковертама, са назнаком „ 
Пријава на конкурс за директора ПУ „Цве-
тић” – За комисију за избор директора”, 
непосредно Установи или препорученом 
поштом, на адресу Предшколска установа 
„Цветић”, 34240 Кнић. Радно време Уста-
нове је од 07.00 до 15.00 часова радним 
данима (понедељак – петак). Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе спро-
вођења законом предвиђеног поступка – 
конкурса. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкретном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18).Ближе 
информације се могу добити на телефон 
034/510-978.Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, а 
фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узи-
мати у обзир.Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЦВЕТИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-978

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос може бити 
примљено лице, под условима прописа-
ним чланом 139 , 140 и 142 став 1 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр: 88/17, 
27/18- др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и ако: има одговарајуће образовање: 
стечено образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-

не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске или 
специјалистичке струковне студије) - 240 
ЕСПБ; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање, 
за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна језик на коме се остварује 
васпитно – образовни рад; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова 
(сматра се да васпитач који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио испит за лиценцу 
има наведено образовање); обавеза пола-
гања испита за лиценцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која се 
преузима са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и 
доказима о испуњавању услова (овере-
на копија или препис дипломе, докази о 
неосуђиваности и држављанство РС) кан-
дидат треба да достави кратку биогра-
фију и извод из матичне књиге рођених. 
Копије морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Пријаве на конкурс 
са потребним доказима о испуњавању 
услова, подносе се искључиво на адресу: 
Предшколска установа „Цветић”, 34240 
Кнић, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за васпитача”. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе спровођења 
законом предвиђеног поступка – конкур-
са за пријем у радни однос. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкрет-
ном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Установа нема обавезу да кандидатима 
врати приложену документацију.Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у јавном 
гласилу Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Ближе информације се 
могу добити на тел. 034/510-978, радним 
данима (понедељак-петак) од 07.00 до 
15.00 часова.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”

36216 Ново Село, Банета Миленковића 11
тел. 036/631-825

Наставник предметне наставе 
– наставник физичког и 
здравственог васпитања

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 , 32/13, 75/14, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, са холограмом. 
оригинал или оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању из члана 
140 Закона о основама ситема образовања 
и васпитања. У складу са чланом 142 став 
1 и 2 Закона, обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је оба-
везан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - за 
извођење наставе на српском језику (уко-
лико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, 
доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси 
само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
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дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи у складу са чланом 154 
став 2 Закона. Рок за подношење прија-
ве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне 
и неуредне пријаве неће се разматрати. 
Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Пријаве 
на са потребном документацијом слати на 
адресу школе: Пријаве са потребним доку-
ментима слати на горе наведену адресу. 
Сва обавештења на телефон 036/631-825.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАШКА”

Рашка, Омладински центар 3

Наставник историје
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: а) да кандидат има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС” број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) (доказ који се доставља: 
оверена фотокопија дипломе); б) да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да 
није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-

летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; (доказ који се доставља: уверење 
издато од стране МУП-а не старије од 6 
месеци); г) да има држављанство Репу-
блике Србије; (доказ који се доставља: 
држављанство не старије од 6 месеци), 
д) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ 
који се доставља: оверена фотокопија 
дипломе). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. 

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: а) да кандидат има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 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 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19) (доказ који се доставља: оверена 
фотокопија дипломе); б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; (доказ који се доставља: уве-
рење издато од стране МУП-а не старије 
од 6 месеци); г) да има држављанство 
Републике Србије; (доказ који се дос-
тавља: држављанство не старије од 6 
месеци); д) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ који се доставља: оверена фото-
копија дипломе). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају уста-
нови у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ” 

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђе-
не члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) 
и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). 
Степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 8/20, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022). 
У складу са чл. 139 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 
6/20, 129/21), у радни однос у установи 
може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним Законом и то ако: има 
одговарајуће образовање (образовање је 
прописано чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи). У складу са чл. 142 
став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат мора да има 
и образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Образовање из ста-
ва 1овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психоло-
гије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
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мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
да канидат има има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписа-
ну пријаву: оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверена фотокопија 
исправе којом се доказује да је канди-
дат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика.; 
Кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става. 
Потписане пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излет-
ничка бр. 10 или лично у просторије шко-
ле радним данима у времену од 09.00 до 
12.00 часова. Пријаве које су непотпуне, 
неблаговремене и које не садрже ориги-
нале или оверене копије захтеваних доку-
мената неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се на теле-
фон 036/379-700.

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), тре-
ба да испуњава и посебне услове пред-
виђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтач-
ка (1) и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 
142 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 
129/2021). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставни-
ка који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 16/2020, 3/2021). У скла-
ду са чл. 139 Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), 
у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање (образовање је прописано чл. 140 
и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи). У складу 
са чл. 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат 
мора да има и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из 
става 1овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психоло-
гије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
да канидат има има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписа-
ну пријаву: Оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверена фотокопија 
исправе којом се доказује да је канди-
дат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика; 
кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става. 
Потписане пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излет-
ничка бр. 10 или лично у просторије шко-
ле радним данима у времену од 09.00 до 
12.00 часова. Пријаве које су непотпуне, 
неблаговремене и које не садрже ориги-
нале или оверене копије захтеваних доку-
мената неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се на теле-
фон 036/379-700.

Наставник информатике и 
рачунарства

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, а најдуже 
до 31.08.2023. године
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УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђе-
не члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) 
и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). 
Степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 8/20, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022). У 
складу са чл. 139 Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 
129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним Законом и то ако: има одговарајуће 
образовање (образовање је прописано 
чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи). 
У складу са чл. 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лицен-
цу. Наставник и стручни сарадник који је у 
току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Зако-
на; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
да канидат има има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 

и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписа-
ну пријаву: оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверена фотокопија 
исправе којом се доказује да је канди-
дат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика; 
Кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става. 
Потписане пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излет-
ничка бр. 10 или лично у просторије шко-
ле радним данима у времену од 09.00 до 
12.00 часова. Пријаве које су непотпуне, 
неблаговремене и које не садрже ориги-
нале или оверене копије захтеваних доку-
мената неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се на теле-
фон 036/379-700.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 28% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђе-

не члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) 
и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). 
Степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 8/20, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022). У 
складу са чл. 139 Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 
129/21), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним Законом и то ако: има одговарајуће 
образовање (образовање је прописано 
чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи). 
У складу са чл. 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лицен-
цу. Наставник и стручни сарадник који је у 
току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Зако-
на; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
да канидат има има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписа-
ну пријаву: оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном одговарајућем образо-
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вању; оригинал или оверена фотокопија 
исправе којом се доказује да је канди-
дат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика; 
Кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става. 
Потписане пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излет-
ничка бр. 10 или лично у просторије шко-
ле радним данима у времену од 09.00 до 
12.00 часова. Пријаве које су непотпуне, 
неблаговремене и које не садрже ориги-
нале или оверене копије захтеваних доку-
мената неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се на теле-
фон 036/379-700.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ”
36000 Краљево 

Миомира Бркушанца Мишка 13
тел. 036/359-630

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога 
школе, стечено на: (1) студијама другог 

степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисципинар-
не, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, (3) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; Лице из тачке 1 подтачка 2 
мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, дужност директора 
школе може да обавља и лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника школе 
и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик односно језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе. 
Кандидати су дужни да докажу испуње-
ност услова достављањем следеће доку-
ментације: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту односно ори-
гинал или оврена фотокопија обавештења 
о положеном испиту за лиценцу; оригинал 
или оверена фотокопија потврде о радном 
стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања са назнаком на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно 
исткуство; оригинал или оверена фотоко-
пија лекарског уверења не старијег од 6 
месеци у тренутку подношења; оригинал 
или оверена фотокопија извода из казне-

не евиденције из надлежне Полицијске 
управе о подацима из казнене евиденције 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, издато после објављивања 
конкруса; оригинал или оверена фотоко-
пија уверење о држављанству Републике 
Србије не старије од 6 месеци у тренутку 
подношења; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци у тренутку подно-
шења; оригинал или оверена фотокопија 
потврде о положеном испиту за лиценцу 
за директора установе образовања и вас-
питања (ако је кандидат положио испит 
за директора школе); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (оверену копију извештаја про-
светног саветника), ако га кандидат посе-
дује, у супротном потребно је доставити 
потврду надлежне Школске управе да 
није вршен стручно-педагошки надзор 
кандидата; За кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора уста-
нове оригинал или оверену фотокопију 
записника /извештаја о резултату струч-
но-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања.У супротном 
потребно је доставити потврду надлеж-
не Школске управе, да у периоду њего-
вог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор школе и оцена спољашњег 
вредновања; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ 
о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. 
Пријава на конкурс која не садржи доказ 
о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора неће се сматрати непотпу-
ном. Кандидат изабран за директора шко-
ле који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доста-
вити лично или на адресу ОШ „Браћа 
Вилотијевић” Краљево, ул. Миомира 
Бркушанца Мишка бр. 13, 36000 Краљево 
у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у периодичном издању публи-
кације Националне службе за запошља-
вање „Послови” са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора школе”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Лице задужено за 
давање додатних информација о конкур-
су је секретар школе Весковић Снежана, 
лично или на телефон: 036/359-630.

Национална служба
за запошљавање
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КРУШЕВАЦ

ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 
КОРЧАГИН”

37204 Велики Шиљеговац бб.
тел. 037/852-400

1) Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, 
ради замене одсутне запослене, до 

повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета, за рад у матичној школи 
и подручном одељењу у Каонику

УСЛОВИ: Наставник математике: 1) про-
фесор математике, 2) дипломирани мате-
матичар, 3) дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, 4) дипло-
мирани математичар за рачунарство и 
информатику, 5) дипломирани математи-
чар - информатичар, 6) професор мате-
матике и рачунарства, 7) дипломирани 
математичар за математику економије, 8) 
професор информатике - математике, 9) 
дипломирани математичар – астроном, 10) 
дипломирани математичар – примењена 
математика, 11) дипломирани математи-
чар – математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), 12) дипло-
мирани информатичар, 13) мастер матема-
тичар, 14) мастер професор математике, 
15) мастер професор математике и физике, 
16) мастер професор математике и инфор-
матике, 17) мастер професор физике и 
математике, 18) мастер професор инфор-
матике и математике, 19) дипломирани 
професор математике – мастер, 20) дипло-
мирани информатичар – мастер, 21) дипло-
мирани инжењер математике- мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), 
22) дипломирани математичар- професор 
математике, 23) дипломирани математи-
чар – теоријска математика, 24) дипломи-
рани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), 25) профе-
сор хемије-математике, 26) професор гео-
графије- математике, 27) професор физи-
ке- математике, 28) професор биологије 
- математике, 29) професор математике 
–теоријско усмерење, 30) професор мате-
матике – теоријски смер, 31) дипломирани 
математичар и информатичар, 32) дипло-
мирани математичар – механичар, 33) мас-
тер професор предметне наставе, 34) мас-
тер математичар – професор математике. 
Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани – мастер треба 
да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.

2) Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

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

повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Наставник разредне наставе: 1) 
професор разредне наставе, 2) профе-
сор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом, 3) професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школи, 4) 
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - 
мастер, 6) професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС, број 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) услове из Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/202, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022). Члан 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописује 
услове за пријем у радни однос, однос-
но да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима про-
писаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 
тачка 1), 3) -5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је да наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциолинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 3) на основним студијама у трајању 

од најмање четири године, по приписима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та. Чланом 142 став 1 ) Закона о основама 
система образовања и васпитања пропи-
сано је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Чланом 142 став 2) Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања образовање из става 1 овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник 
је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/202, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022 и 15/2022) прописани су степен 
и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту: наставник матема-
тике и наставник разредне наставе. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар који 
је објављен на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Кандидат 
уз пријаву треба да достави школи: доказ 
да поседује одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеном високом образовању; 
кандидати са звањем мастер и диплому 
односно уверење о завршеним основним 
академским студијама); да је државља-
нин Србије (уверење о држављанству РС - 
оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање (уве-
рење Министарства унутрашњих послова 
- надлежне полицијске управе да канди-
дат није осуђиван); доказ да зна српски 
језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ су у обавези 
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да доставе кандидати који нису стекли 
образовање на српском језику). Напо-
мена: доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Након истека рока за достављање пријава 
није могуће достављање доказа о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Школа није у обавези да кандидатима вра-
ти конкурсну документацију. У складу са 
чланом 155 став 1 и 2, а у вези са чла-
ном 154 став 2) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор, а о датуму и времену разговора 
биће обавештени на контакт телефон који 
су навели у својој пријави. Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о радном 
месту за које кандидат конкурише и подат-
ке о кандидату (име, презиме, адреса пре-
бивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске 
поште, ако је кандидат поседује). Прија-
ве достављати лично или поштом на горе 
наведену адресу, у затвореним ковертама 
са назнаком „За конкурсну комисију”. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих 
поступака. Ближе информације о конкурсу 
можете добити на телефон: 037/852-400.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-167

Помоћни радник - чистачица

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање, односно да има заврше-
ну оосновну школу. 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
(доказ се подноси пре закључења угово-
ра о раду); 3) да није осуђиван правнос-
нажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидати подно-
се следећу документацију: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-

те; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из груп кривичних 
дела против полне слободе, групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - уверење из МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у затво-
реној коверти, на адресу школе, лично, 
радним данима од 09.00 до 14.00 часова, 
или препоручено поштом са назнаком „За 
конкурс за посао”. Неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657

Наставник групе предмета 
подручја рада геодезија и 

грађевинарство

УСЛОВИ: Дипломирани инжњер архи-
тектуре. Услови у погледу стручне спре-
ме прописани су Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
средњим стручним школама („Сл. гласник 
РС - Пр. гласник” бр. 16/15, 8/17, 16/18, 
4/19, 9/19), за подручје рада Геодезија 
и грађевинарство. Кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања. 1. да имају одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодо-
ва); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године); као и сте-
пен и врсту образовања по Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. Потребна докумен-
тација: одговарајућа диплома (овере-
на фотокопија) о стеченом образовању; 
поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење); поседовање 
држављанства Републике Србије (уверење 

о држављанству - не старије од 6 месеци); 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање или давање мита, за кри-
вична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 
санкцију и да, за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона- 
шање (уверење Министарства унутрашњих 
послова о неосуђиваности – рок важења 
30 дана); знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Конкурс остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Пријаве слати на горе на- 
ведену адресу. Телефон за информације  
037/492-657.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16000 Винарце, Немањина 1

тел. 016/253-349

Наставник српског језика и 
књижевности

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

односно до повратка запослене са 
одсуства ради посебне неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(Сл. гласник РС, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 
и27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020, 
129/21), и да има: 1) одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 став 1 и 2 истог Зако-
на: стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 
2005.године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
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трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примања или 
давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за 
њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: 
кратку биографију, диплому (уверење) о 
траженој врсти и степену стручне спреме, 
односно образовања, уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци), уве-
рење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену копију не старије 
од 6 месеци), доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно васпит-
ни рад (само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију). Доказ 
да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученици-
ма подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњен пријавни формулар са траженом 
документацијом достављају школи у року 
од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс” или лично доставити упра-
ви школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 
Конкурс за пријем у радни однос спрово-
ди конкурсна комисија. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за 
рад са ученицима. Решење о избору кан-
дидата по објављеном конкурсу донеће се 
у складу са чланом 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену обављања разговора 
бити обавештени на бројеве контакт теле-
фона које су навели у својим пријавама. 
Сва додатна објашњења кандидати могу 
добити путем телефона 016/253-349.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

16000 Лесковац, Масариков трг С12/1
тел. 016/255-366

1) Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

2) Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

3) Спремачица
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених у члану 
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), кандидат треба 
да испуњава и услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и др. закон, даље: Закон 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има 
држављанство РС; да није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дис-
криминаторно понашање, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да зна српски 
језик и језик на којем остварује васпит-
но-образовни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: потписану 
биографију, оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (кандида-
ти под бројем 2 који прилажу фотокопије 
диплома о завршеним мастер академским 
и струковним студијама као и диплому о 
завршеним специјалистичким академским 
студијама, потребно је да доставе и ове-
рене фотокопије диплома о завршеним 
основним студијама); оригинал / овере-
на копија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; оригинал / оверена копија уве-
рења о неосуђиваности за дела из члана 
139; доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује васпитно-образовни 
рад уколико је неопходан; уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Наведе-
на документа не смеју бити старија од 6 
месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од стране надлежног орга-
на као доказ да су верне оригиналу. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја слати на 

горе наведену адресу или лично у устано-
ву сваким радним даном од 8 до 14 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. За ближе инфор-
мације о конкурсу обратити се Правној 
служби на телефон 016/255-366.

ОШ „НИКОЛА СКОБАЉИЋ”
16000 Лесковац 
Велико Трњане

тел. 016/242-368

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. да има држављан-
ство Републике Србије; 2. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018, 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 
3. да има завршено одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 и 142 ЗОСОВ и Пра-
вилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник Рбр. 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; 4. 
да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом. Дока-
зи о испуњености услова из тачке 1, 2 
и 3. подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 4. (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: потписа-
ну пријаву са биографијом; попуњени 
пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверен 
препис / фотокопију диплому о заврше-
ном високом образовању; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; - 
уверење о неосуђиваности. Предвиђена 
психолошка процена способности кан-
дидата за рад са ученицима обавља се у 
складу са Законом. Разговор са кандида-
тима ће се обавити у просторијама ОШ 
„Никола Скобаљић” у Великом Трњану, 
16000 Лесковац, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели 
у својим пријавама. Напомене: неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у ориги-
налу или фотокопији овереној у општи-
ни, суду или код јавног бележника биће 
одбачене закључком конкурсне комисије.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати 
на адресу: Основна школа „Никола Ско-
баљић” Велико Трњане, 16000 Лесковац. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на теле-
фон 016/242-368.
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НИШ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Сарадник ван радног односа 
– демонстратор за помоћ у 

настави на основним академским 
студијама права за ужу 

Кривичноправну научну област, 
на предмету Криминологија

на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидати - студенти основних, 
мастер и докторских студија права треба 
да испуњавају услове предвиђене у чла-
ну 86 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017... 67/21 и 67/21 - 
др. закон) и у члану 2 Правилника о усло-
вима, начину и поступку избора сарад-
ника ван радног односа - демонстратора 
Правног факултета Универзитета у Нишу 
(„Билтен Правног факултета” бр. 262/19, 
који се налази на сајту Правног факул-
тета у Нишу). У пријави слободне форме 
навести име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, кон-
такт телефон и мејл адресу, као и прилоге 
који се достављају. Уз пријаву је неопход-
но доставити радну биографију, фотоко-
пију или очитану личну карту, уверење 
о статусу студента академских студија 
права, уверење о положеним испитима и 
просечној оцени на основним академским 
студијама права – уколико је кандидат 
студент основних студија права, фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеним 
степенима академских студија права – 
уколико је кандидат студент мастер и док-
торских студија права, као и одговарајуће 
прилоге који поткрепљују наводе канди-
дата у пријави (нпр. копије сертификата, 
похвалница, објављених радова у научним 
и стручним публикацијама и др.). Уколи-
ко је Правни факултет у Нишу надлежан 
за издавање уверења из претходног ста-
ва, уверење ће се прибавити по службе-
ној дужности према напомени кандидата у 
пријави, а кандидат није дужан да га при-
ложи. Пријаве кандидата са прилозима 
могу се послати препорученом пошиљком 
или предати лично Правном факултету у 
Нишу, Трг краља Александра 11, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве биће одбачене.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „БРАТСТВО”
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 064/1875-302

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене раднице преко 
60 дана, до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства 
са ради неге детета, настава на 

босанском језику

Стручни сарадник – логопед
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене раднице преко 
60 дана, до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са 
ради неге детета

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати 
испуњавају услове у складу са чланом 
139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да имају одго-
варајуће високо образовање- у складу 
са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни 10/2019, 6/20 и 129/21) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Да испуњава 
услове у погледу степена и врсте стру-
чне спреме прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник-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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз попуњен 
пријавни формулар- формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и 
васпитања, који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете 
(http://www.mpn.gov.rs) потребно је под-
нети и следећа документа: доказ о поседо-
вању одговарајућег образовања -оригинал 
или оверена копија дипломе, или уверења 
уколико није издата диплома (лица која су 
стекла академско звање мастер у обаве-
зи су да доставе и диплому о претходно 
завршеним основним академским студија-
ма), уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (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 језика и 
језика на којем се одржава настава - кан-
дидат 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 висо-
кошколске установе; кратку биографију. 
Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способност за рад са уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс остаје 
отворен осам дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријавни формулар и документа 
о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се на адресу: Основ-
на школа „Братство”, Гојка Бачанина 50, 
36300 Нови Пазар. За додатне информа-
ције обратите се секретару школе на број: 
064/1875-302.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”

21234 Бачки Јарак 
Младена Стојановића 21

тел. 021/847-438

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може 
да обавља лице које: има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога и психолога стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице које је 
стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу пред-
мета; има дозволу за рад за наставника 
и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, није 
осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад. Уко-
лико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано 
и лице које, уз испуњеност осталих горе 
наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог зако-
на за наставника основне школе, то јест 
високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године, или вишим образовањем 
за наставника основне школе, дозволу за 
рад наставника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпи-
тања у установи за образовање и васпи-
тање, после стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подно-
си: пријаву на конкурс са биографским 
подацима, односно радном биографијом; 
оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду о годинама рада у 
области образовања после стеченог одго-
варајућег образовања; уверење основног 
суда да против кандидата није покренут 

кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење МУП-а да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (може из 
досијеа запосленог, а изабрани кандидат 
ће накнадно, пре закључења уговора, 
доставити ново лекарско уверење); уве-
рење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), уколико га поседује, 
односно потписану изјаву да није имао 
стручно-педагошки надзор у раду; за 
кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања; оверену 
фотокопију лиценце за директора (ако је 
кандидат поседује); доказ о знању срп-
ског језика, уколико високо образовање 
није стечено на српском језику (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом средњем 
или вишем образовању на српском језику 
или потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит 
из српског језика). Приложене фото-
копије треба да буду оверене од стра-
не јавног бележника. Кандидат изабран 
за директора школе који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописа-
ним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc и одштампани 
формулар заједно са пријавом на кон-
курс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или 
поштом на адресу школе Основна шко-
ла „Славко Родић” Младена Стојановића 
21, 21234 Бачки Јарак, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/847-438. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

21208 Сремска Каменица, Школска 3
тел. 021/464-506

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора 
основне школе може да се пријави кан-
дидат који испуњава услове прописа-
не члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20, 129/21) и то да: има 
одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије по пропису који је уређивао 
високо образовање почев од 10.септем-
бра 2005.г) или основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по пропи-
су који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. за наставника 
или стручног сарадника у основној шко-
ли (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 
да поседује дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника и стручног сарадника; да је 
прошао обуку и има положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две 
године од ступања на дужност); најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања после сте-
ченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 дру-
гих добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у обра-
зовању и да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дуж-
ност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 овог закона 
за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1018 | 14.12.2022.62

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс приложи следеће доказе: ори-
гинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању; оригинал или овере-
ну копију дозволе за рад наставника или 
стручног сарадника; оригинал или овере-
ну копију уверења о положеном испиту 
за директора (пријава која не садржи ово 
уверење се неће сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити дужан да у 
законском року положи испит за дирек-
тора; кандидат који је прошао обуку за 
полагање испита за директора, дужан 
је да достави копију уверења о обуци и 
пријаве за полагање испита); оригинал 
или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију 
уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију уве-
рења привредног суда да кандидат није 
осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију уверења 
из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није правоснажно осуђен за дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци);оригинал потвр-
да о радном искуству-најмање 8 година 
на пословима образовања после одгова-
рајућег образовања, (потврду издаје тре-
нутни послодавац на основу увида у радну 
књижицу или доставити оверену копију 
радне књижице ако кандидат није у рад-
ном односу); оригинал или оверену копију 
уверења о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рође-
них на новом обрасцу; фотокопију личне 
карте или очитана лична карта; оригинал 
посебног лекарског уверења (не старије 
од 6 месеци) да је кандидат психички, 
физички и здравствено способан да ради 
са децом и ученицима (доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уго-
вора). Поред наведеног, кандидат треба 
да достави краћу биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе, као 
и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника, уколико постоји) и 
доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања за кандидата на конкурсу који 
је претходно обављао дужност директо-
ра школе (уколико постоји). Комисија за 
избор директора ће обавити интервју са 
пријављеним кандидатима, који испуња-
вају услове конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Неоверене копије се неће узима-
ти у разматрање. Решење о именовању 
директора биће достављено свим учесни-
цима конкурса, у законом предвиђеном 
року. Подаци који се прикупљају од канди-
дата биће коришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, 

у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС” 87/18). 
Пријаве се достављају у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса непосред-
но у секретеријату школе или поштом на 
адресу ОШ „Јован Јовановић Змај”, улица 
Школска 3, 21208 Сремска Каменица, са 
назнаком „Конкурс за директора школе”. 
Додатне информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе, контакт теле-
фон 021/464-506.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка 

Академика Милана Курепе 10
тел. 021/752-287

Наставник уметничких и 
стручних предмета у музичкој 
школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи са 
одељенским старешинством – 

наставник клавира
на одређено време замена одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до 
истека мандата директора најдуже 

до 4 године

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пија-
ниста; академски музичар пијаниста; мас-
тер музички уметник, професионални ста-
тус - клавириста. Образовно васпитни рад 
у школи се остварује на српском језику. 
Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139 и 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, у складу са чл. 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17, 9/19, 
1/20 и 9/20), односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање у складу са горе 
наведеним правилником; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснаж-
ном пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају у 
оригиналу или овереном препису/фотоко-
пији од стране јавног бележника следећу 

документацију: уверење о држављан-
ству; доказ о неосуђиваности прибавље-
но од надлежног органа МУП-а, не старије 
од 6 месеци; доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (уверење, диплому 
са додатком дипломи, а за кандидате који 
су стекли одговарајуће високо образовање 
од 10.септембра 2005. године и доказ о 
стеченом високом образовању 1.степе-
на); доказ о знању српског језика подноси 
кандидат који средње, више или високо 
образовање није стекао на српском јези-
ку, издат од одговарајуће високошколске 
установе. Конкурсна комисија коју именује 
директор утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос упућују се у року од 
осам дана на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизич-
ких способности кандидати ће бити бла-
говремено обавештени од стране школе. 
Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у 
року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе. Рок за пријављивање 
на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у пубикацији „Послови”. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат по коначности одлуке 
о избору кандидата, а пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве на конкурс са пријавним форму-
ларом и траженом документацијом слати 
на адресу Академика Милана Курепе бр. 
10, 21400 Бачка Паланка или доставити 
лично у секретаријату школе. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/752-287.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач
на реализацији припремно 
предшколског програма, на 

одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако: 1) има високо 
образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; – на студијама првог 
степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године, или одговарајуће више обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: потпуну личну и 
радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном; диплому о стеченом образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству 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 пре-
узимају са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја). Кандида-
ти подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
формуларом, достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат дос-
тавља доказ којим потврђује да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидати-

ма. Пријаве се подносе лично или путем 
поште (са повратницом), на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара ПУ „Љубица 
Вребалов” и преко телефона 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

12320 Жагубица, Хомољска бб.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства за време 

трудноће, породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених 
општих услова за обављање послова 
и потребне документације, кандидати 
попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу у 
оригиналу или овереној копији доказ: 1. 
о одговарајућој врсти и степену стручне 
спреме, и то: одговарајуће средње образо-
вање, смер: медицински и звање медицин-
ска сестра - васпитач (оригинал / оверена 
копија дипломе); 2. о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); 
3. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (извод из казнене евиденције 
МУП-а издат након објаљивања конкур-
са и потврда повереника о заштити рав-
ноправности); 4. да имају држављанство 
Републике Србије (уверење, не старије од 
шест месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (уверење, не старије од 6 месе-
ци), 6. о познавању језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. 

Сервирка

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених 
општих услова за обављање послова 
и потребне документације, кандидати 
попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу 
у оригиналу или овереној копији доказ: 
1. о одговарајућој врсти и степену стру-
чне спреме, и то: одговарајуће средње 
образовање, смер: кулинарски техничар 
(оригинал / оверена копија дипломе); 2. 

о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); 3. да нису осуђива-
ни 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, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (извод из казнене евиденције 
МУП-а издат након објаљивања конкур-
са и потврда повереника о заштити рав-
ноправности); 4. да имају држављанство 
Републике Србије (уверење, не старије од 
шест месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (уверење, не старије од 6 месе-
ци), 6. о познавању језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику.

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова из 
става 1 тачка 1), 3), 4), 5) и 6) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у обзир. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор установе, у складу са законом и 
општим актом установе. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Саставни део ове одлуке је и 
текст конкурса за избор кандидата. Прија-
ве слати на горе наведену адресу. Бли-
же информације могу се добити на број: 
012/7643-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац 
Шеста личка дивизија 32

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24, 
26 Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутен-
тично тумачење), потребно је да канди-
дати испуњавају и услове у складу са чл. 
132, 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), 1) да имају 
високо образовање стечено: а) на сту-
дијама другог степена из области правних 
наука (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), по пропису који уређује 
високо образовање од 10. септембра 
2005. године; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
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зовање до 10. септембра 2005. године, и 
услове из Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Десанка 
Максимовић” Пожаревац. 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да нису осуђива-
ни 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, 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 пол-
не 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, 6) да имају положен 
стручни испит за секретара, правосудни 
испит или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни 
стручни испит. Секретар који има положен 
стручни испит за секретара, правосудни 
испит или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни 
стручни испит сматра се да има лиценцу 
за секретара. Докази о испуњености усло-
ва под 1) и 3) -5) саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се у виду оверених 
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата 
у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у при-
логу садржи документа којим кандидат 
доказује да испуњава услове означене 
у конкурсу. Пријава кандидата који није 
положио стручни испит за секретара неће 
се сматрати непотпуном а изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском 
року положи стручни испит. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи најкас-
није у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност законских усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а затим се кандидати у 
року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандар-дизова-
них поступака. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана када му конкурсна 
комисија, после обављеног разговора са 
кандидатима, достави образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове по 
конкурсу. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу 

школе. Уз пријавни формулар кандидат је 
дужан да достави следећу документацију: 
кратку биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу); оригиналили 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из 
казнене евиденције полицијске управе, 
као доказ о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци). Оверена фотокопија јесте 
фотокопија оригиналног документа која се 
оверава код јавног бележника. Неоверене 
фотокопије докумената сматраће се непот-
пуном документацијом и по истој се неће 
поступати. Пре закључења уговора о раду 
изабрани кандидат доставља лекарско уве-
рење. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса а све како 
је напред наведено. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у школи на теле-
фон 012/ 526-422, 012/211-718.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац 
Шеста личка дивизија 32

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
129/2021) односно: да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 наведе-
ног закона за наставника те врсте школе и 
подручја рада, педагога и психолога сте-
чено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисципинарне сту-
дије другог степена које комбинују целину 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, 
запуштања и злостављања малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним првом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање 

као и да против кандидата није покрену-
та истрага нити подигнута оптужница; да 
није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да 
има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе, 
(без овог услова пријава се неће сматра-
ти непотпуном већ ће кандидат, који буде 
изабран, бити дужан да у законском року 
положи овај испит).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
је у обавези да приложи: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; оверену копију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; оригинал или оверену 
копију потврде о радном стажу са најмање 
осам година рада у области образовања - 
не старије од 6 месеци (кандидат који није 
у радном односу доставља оверену копију 
радне књижице); оригинал или оверену 
копију уверења надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора-не ста-
рије од 3 месеца; оригинал или оверену 
копију уверења да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања - не старије од 3 месецс; уверење 
привредног суда да није осуђиван за прив-
редни пеступ у вршењу раније дужности 
- не старије од 3 месеца; оригинал или 
оверену копију уверења о државњанству 
- не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге 
рођених - оверена копија не старија од 
6 месеци; доказ у форми оверене копије 
за кандидата који је обављао или обавља 
функцију директора школе о резултату 
стручно педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(доставља кандидат који је изабран непо-
средно пре закључења уговора о уређи-
вању међусобних права, обавеза и одго-
ворности); доказ о знању српског језика 
на коме се остварује образовно васпитни 
рад доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког раз-
воја и доставља га одштампаног уз осталу 
документацију. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат доставља и краћу биографију са 
прегледом кретања у служби као и пред-
логом програма рада директора за наред-
ни мандатни период. Кандидат који нема 
положен испит за директора за случај да 
буде изабран дужан је да овај испит поло-
жи у року од две године од ступања на 
дужност. Кандидат је дужан да комплетну 
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конкурсну документацију достави на горе 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора школе”. Пријаве се могу дос-
тављати поштом или лично у секретаријат 
школе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Све информације могу 
се добити на телефон 012/526-422 сваког 
радног дана од 8.00 до 14.00 часова.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „Др ЏЕВАД ЉАЈИЋ”
36312 Дуга Пољана
тел. 020/5375-012

Наставник српског као 
нематерњег језика

у првом циклусу образовања и 
васпитања, на одређено време, до 
повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС и 95/2018 - аутентич-
но тумачење), испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други зако-
ни и 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021), и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; поседовање одговарајућег 
образовања (предвиђено чл. 140 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања) и то: високо образовање стече-
но на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије 
и то: 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
сручне области или области педагошких 
наука; или високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да про-
тив лица није покренут поступак, донета 

наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора, 5) има држављанство 
Републике Србије; 6) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад у школи. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни 
формулар који преузима на званичној 
страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (кандидати који 
су завршили други степен достављају и 
диплому са основних академских студија); 
оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (које није старије од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања кандидат прибавља у надлежној 
Полицијској управи МУП-а не старије од 6 
месеци, у оригиналу или овереној копији; 
уверење из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика, као и јези-
ка на којем се изводи образовно васпитни 
рад у школи доставља се само у колико 
одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурс-
на комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњава-
ли услове конкурса, у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из 
претходног става и сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана 
од дана пријема образложене листе кан-
дидата. Лице које буде изабрано по кон-
курсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и зравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења угово-
ра о раду, тражена документа достављају 
се у оригиналу или овереној копији, лично 
или послати у затвореној коверти на адре-

су ОШ „Др Џевад Љајић” у Дугој Поља-
ни 36312, са назнаком „За конкурс”. Рок 
за достављање пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Телефон за инфо 
020/5375-012 (секретар школе).

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел. 027/321-110, 027/329-015
e-mail: gimnazijapk@beotel.net
www.gimnazija-prokuplje.edu.rs

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду треба да 
испуњавају услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/21), као и да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гл. РС” бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса 
на горе наведену адресу. Поред пријаве 
на конкурс, кандидати треба да доставе 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење или потврду о нео-
суђиваности за законом наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1018 | 14.12.2022.66

се остварује образовно васпитни рад. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

25000 Сомбор 
Славише Вајнера Чиче 2

тел. 025/440-431

Наставник математике 
са 67,78% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајући 
степен и врсту школске спреме: на сту-
дијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10 почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; звање у складу 
са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”бр.6/96, 3/2010, ... 13 /18, 
11/19, 2/2020); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима
3) да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Рок пријаве је 8 дана од 
дана објављивања од стране Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кан-
дидати уз пријавни формулар подносе: 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уве-

рење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија - не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван 
(оригинал или оверена фотокопија-не ста-
рије од 6 месеци) прибављено од стране 
надлежног МУП-а; потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Лекарско уверење подно-
си изабрани кандидат, пре потписивања 
уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору наставника и стручног сарадни-
ка врши се ужи избор кандидта који се 
упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавне формуларе са 
потребном документацијом доставити на 
адресу: Основна школа ”Доситеј Обра-
довић” Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2 
или лично предати секретару школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе преко телефона 
025/440-431. 

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
25255 Каравуково 

Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука 
– у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, вас-
питача 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 дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни 

рад; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпи-
тања у установи за образовање и васпи-
тање, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: дипло-
ма о стеченом одговарајућем образовању, 
у складу са одредбом члана 140 Закона; 
уверење о положеном испиту за лиценцу 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника; потврду о годинама рада после 
стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом - лекарско уве-
рење (може и из досијеа, тј. старо, а кан-
дидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекар-
ско уверење); уверење о некажњавању из 
МУП-а не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених; извештај о стручно-педагош-
ком надзору о раду кандидата – уколико 
је обављен; извештај стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора 
школе – уколико је обављен; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; 
уверење о положеном испиту за директо-
ра установе (оригинал или оверени препис 
или оверена фотокопија) - пријава која 
не буде садржала уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року поло-
жи испит. Сви наведени документи морају 
бити оригинал или оверена копија. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе и преко телефона 
025/762-095. Пријаве се подносе поштом 
на адресу Школе: ОШ „Бора Станковић” 
Жарка Зрењанина 90, Каравуково. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назна-
ком за „Конкурс за избор директора”.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОМШ „ТЕОДОР - ТОША 
АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

Наставник солфеђа
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 
9/2020 и 18/2020); остали услови прописа-
ни су чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати 
подносе: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографију и следеће 
доказе о испуњености услова: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (уверење 
или потврду високошколске установе), 
да су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије или доказ да су 
положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу (у складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања); уверење о неосуђиваности, при-
бављено од надлежног органа МУП-а (не 
старије од 6 месеци); уверење општинског 
суда да против њега није покретнут кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика – подноси 
кандидат који основно, средње, више или 
високо образовање није стекао на српском 
језику, издат од одговарајуће високошкол-
ске установе. доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору кандидата конкурсна комисија 
упућује кандидате који испуњавају услове 
конкурса на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих посту-
пака. Након добијања резултата прове-
ре, конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке про-
цене и доставља директору образложену 
листу кандидата који испуњавају усло-
ве конкурса. Директор доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од 

достављања образложене листе кандида-
та. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са приложеном документацијом 
слати поштом, на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс” или донети лично 
у секретаријат школе у времену од 09-14 
часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у часопису „Послови”. Кон-
такт телефон: 022/474-042.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ 

МИХИЗ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-026
e-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава 
услове предвиђене чл. 122, 123, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др закон, 
10/19, 6/20 и 129/21.) и то: 1) да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке акдем-
ске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стучне области 
за одговарујући предмет, однсно групе 
предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има заврше-
не ове студије другог степена, мора да 
има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући премет, односно групу предме-
та), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, кандидат треба 
да испуњава услове за наставника средње 
стручне школе, подручја рада трговина, 
угоститељство, туризам и пољопривреда, 
производња и прерада хране, педагога и 
психолога; 2) да поседује дозволу за рад 
(положен стручни испит) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3) да је 
савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе (кандидат који 
нема положен испит дужан је да га поло-
жи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност); 4) да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одова-
рајућег образовања. 5) да има психичку и 
физичку и здравствену способност са рад 
са децом и ученицима; 6) да није осуђи-
ван 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7) 
да има држављанство Републике Србије; 
8) да зна српски језик јер се на њему ост-
варује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: биографију са крат-
ким прегледом радних ангажовања и 
предлогом програма рада школе; ориги-
нал или оверену копију диплома о стече-
ном одговарујућем високом образовању 
у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона; 
уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (ори-
гинал или оверена фотокопија); потврду 
о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (напомена: 
потврда се доставља у оригиналу и садр-
жи 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 иску-
ство у области образовања и васпитања); 
лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење да није осуђиван, у скла-
ду са чл. 139 став 1 тачка 3 3акона које 
издаје надлежна полицијска управа (уве-
рење мора бити издато након оглашавања 
конкурса, оригинал или оверена фотоко-
пија); потврду Повереника за заштиту 
равноправности да није утврђено дис-
криминаторно понашање (издато након 
оглашавања конкурса, оригинал или ове-
рена фотокопија); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених 
за кандидате који су променили презиме 
односно име, после издавања дипломе, 
(не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству 
које није старије од 6 месеци; оверену 
копију доказа да зна српски језик (осим 
кандидата који је образовање стекао на 
том језику). Уколико је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање из члан 
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, 
сматра се да је достављањем овог дока-
за доставио и доказ да зна српски језик; 
оригинал или оверену копију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредно-
вања - доставља кандидат који је претход-
но обављао дужност директора, у складу 
са чланом 123 став 14 Закона; уверење о 
савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе (пријава ће се смат-
рати потпуном и уколико кандидат нема 
положен испит за директора установе, али 
је изабрани кандидат дужан да га поло-
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жи у року од две године од дана ступања 
на дужност). Копије доказа које се подно-
се при конкурисању за избор директора 
оверавају се од стране надлежног ора-
гана. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана, од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, благо-
временом пријавом сматраће се и пријава 
која је предата препорученом поштом, и 
тада се као дан пријема рачуна дан када је 
пошта примила пошиљку. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара 
школе на тел. 022/2462-026. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за директора” лично у 
канцеларији секретара школе или послати 
на адресу школе. Директора школе име-
нује министар просвете РС (о резултати-
ма конкурса кандидати ће бити обевеште-
ни након пријема решења о именовању 
директора од стране Министарства про-
свете РС).

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутне запослене,  
преко 60 дана, са 70% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. Закон, 6/2020 129/21), и Правилника 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
08/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022) и то 
да: има одговарајуће образовање: настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
Лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-

варајући предмет односно групу предмета. 
(професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор 
физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику иоснове технике, про-
фесор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, про-
фесор физике и хемије за основну шко-
лу, професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар 
за примењену физику, професор физи-
ке за средњу школу, дипломирани физи-
чар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани 
физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипло-
мирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике - информатике, дипло-
мирани физичар - медицинска физика, 
дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар –мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике, мас-
тер професор физике и хемије, мастер 
професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар - мастер физике - метео-
рологије; дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије, дипломирани физи-
чар - мастер медицинске физике, дипло-
мирани професор физике - хемије, мастер; 
дипломирани професор физике - инфор-
матике, мастер; дипломирани физичар 
- професор физике - мастер; дипломира-
ни физичар-теоријска и експериментална 
физика - мастер, дипломирани физичар - 
примењена и компјутеркса физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломи-
рани физичар - професор физике и осно-
ва технике за основну школу - мастер; 
дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер; мас-
тер професор математие и физике; мастер 
професор информатике и физике, дипло-
мирани физичар - информатичар; мастер 
професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програми-
ма из области физике); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђива-
но 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује васпитно образовни 

рад. Кандидат треба да приложи доказе 
о испуњености услова (документа у ори-
гиналу или овереној фотокопији, не ста-
рија од 6 месеци): попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне странице 
министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; диплому о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије; уверење из казнене 
евиденције МУП-а РС; извод из матич-
не књиге рођених; доказ одговарајуће 
установе о познавању језика на којем се 
изводи образовно васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Доказ о психичкој физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве доставити 
лично или послати на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс - радно место 
наставника математике”. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. Инфор-
мације о конкурсу можете добити на број 
телефона: 022/2462-712, лице за контакт: 
секретар Светлана Пантелић, или лично 
на адреси школе.

ШОСО „АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр, 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21) 
за наставника те врсте школе (школе за 
основно и средње образовање за децу са 
сметњама у развоју) и подручја рада, или 
стручног сарадника, односно лице које је 
стекло одговарајуће образовање и то: А. 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; Б на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. 2. поседовање дозволе за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценце); 3. обуку и положен испит за 
директора-лиценцу за директора (лице 
које нема положен испит за директо-
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ра дужно је да га положи у року од две 
године од ступања на дужност); 4. посе-
довање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење надлежне здравствене 
установе); 5. најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 6. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 7. да лице није 
правоснажном судском пресудом осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, да није покренут кривични 
поступак; 8. да није осуђиван за прив-
редни преступ; 9. знање српског језика: 
лице мора имати стечено одговарајуће 
образовање на српском језику или имати 
положен испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Комисија за избор 
директора цениће и доказ о резултату 
стручно- педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), 
ако га поседује, као и доказ о резултати-
ма стручно педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања, ако 
је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе. Директор се бира на 
четири године, за мандатни период од 
2023-2027. године. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у разматрање, као ни 
фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
МПНТР (htp:/www.mpn.gov.rs), кандидати 
прилажу: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, а кандида-
ти који су високо образовање стекли по 
прописима о високом образовању почев 
од 10. септембра 2005. године, подносе 
фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту 
за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, испиту за лиценцу (не ста-
рије од 6 месеци); потврду да кандидат 
има најмање осам година радног иску-
ства на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег обра-
зовања: потврда саџи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обавља-
ло и издаје је установа у којој ради. Ако 
кандидат није у радном односу, потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и 
васпитања - оригинал; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-

собности за рад са децом и ученицима, не 
старије од шест месеци у односу на дан 
истека конкурса - оригинал; уверење о 
држављанству- оригинал или оверена 
фотокопија не старије од шест месеци у 
односу на дан издавања; преглед кретања 
у служби са биографским подацима; извод 
из матичне књиге рођених- оригинал или 
оверена фотокопија не старије од шест 
месеци у односу на дан издавања; 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-педагошки надзор 
у раду кандидата, издат од свих устано-
ва у којима је кандидат радио; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе – извештај 
Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (доставља кандидат који 
је претходно обављао дужност директора 
школе) у супротном је потребно достави-
ти потврду да у периоду његовог манда-
та није вршен стручно-педагошки надзор 
школе; оригинал или оверену фотокопију 
уверење надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном 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 човечности и дру-
гих добара заштићених међународним 
правом, не старије од 6 месеци од дана 
издавања; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични посту-
пак: а) доношењем наредбе о покретању 
истраге; б) потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага; в) доно-
шењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога – за 
кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења повереника за 
заштиту равноправности да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); оверену фотокопију лиценце за 
директора школе (ако кандидат поседу-
је лиценцу за директора школе); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења да 
кандидат има положен испит из српског 
језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе (доказ о 
знању српског језика доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику); предлог мера 
организације и начина руковођења шко-
лом које би спровео као директор; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења 
надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ, у 
вршењу раније дужности (не старије од 
6 месеци). Изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана 

ступања на дужност. Својеручно потписа-
не пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу школе: Школа 
за основно и средње образовање „Антон 
Скала”, 22300 СтараПазова, у затвореној 
коверти, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране, као ни 
фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. 

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА 
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ 

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Асистент за рад на мађарском 
наставном језику, Музичка 

култура и уметност са методиком 
наставе музичке културе

на одређено време од три године  
(са могућношћу продужења  

за још три године)

УСЛОВИ: Високошколска установа бира у 
звање асистента, студента докторских сту-
дија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад. Остали услови за избор сарадника 
Факултета предвиђени су одредбама Зако-
на о високом образовању (Службени глас-
ник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018, и 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. закон) и општима актима 
Универзитета у Новом Саду и Учитељског 
Факултета на мађарском наставном јези-
ку у Суботици. Лице које је правноснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи не може стећи 
звање наставника, односно сарадника. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилози-
ма: биографија, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми – оргинали или овере-
не копије, потврда ВУ да је студент док-
торских студија, извод из матичне књиге 
рођених – оргинал или оверена копија, 
уверење о држављанству - оригинал или 
оверена копија, списак научних радова, 
радови (оригинал, фотокопија или/и ЦД), 
лекарско уверење, уверења о неосуђива-
ности (суд, МУП), подносе се Учитељском 
Факултету на мађарском наставном језику 
у Суботици на адресу Штросмајерова 11 у 
року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати 
у обзир.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ШАБАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛАВА КОВИЋ”

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/7786-881

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: лице које испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, однос-
но лице које има: одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у оби-
му од најмање 180 ЕСПБ бодова по пропи-
су који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на сту-
дијама у трајању до три године, по пропи-
су који је уређивало високо образовање 
до 10. септембра 2005. године (6 степен); 
најмање три године радног искуства на 
финасијско књиговодственим пословима 
са вишим образовањем; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштичених 
међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидат који се пријављује на радно место 
шефа рачуноводства на неодређено вре-
ме попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
уз одштампани пријавни формулар треба 
да приложи: 1. доказ да поседује одгова-
рајуће образовање (оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе), 2. доказ о знању 
српског језика (достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику, у том случају 
кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму висо-
кошколске установе – оригинал или ове-
рену фотокопију), 3. доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању најмање три месе-
ца, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом утврђе-

но дискиминаторно понашање (уверење/
потврда из МУП-а, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија, 4. доказ да је држављанин Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотоко-
пију - не старије од шест месеци), 5. доказ 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат пре закључења угово-
ра о раду (оригинал или оверена фото-
копија), 6. потврду о радном искуству у 
трајању од најмање 3 године на финан-
сијско књиговодственим пословима (ори-
гинал или оверена фотокопија). Пријава 
на конкурс обавезно садржи податке о 
кандидату (име, презиме, адреса преби-
валишта, односно боравишта, контакт 
телефон и адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Пријава са потреб-
ном документацијом подноси се у затво-
реној коверти са назнаком: „Конкурс за 
шефа рачуноводства на неодређено вре-
ме”. Документација се може доставити 
лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Слава Ковић” Богатић, ул. 
Јанка Веселиновића, бр. 3, 15350 Бога-
тић. Предшколска установа нема обавезу 
да пријављеном кандидату враћа доку-
ментацију. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату предшколске установе 
„Слава Ковић” Богатић на број телефона 
015/7786-881.

Сарадник - медицинска сестра 
за превентивну и здравствену 

заштиту и негу

УСЛОВИ: лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
односно лице које има: – средње обра-
зовање здравствене струке у трајању од 
четири године (медицинска сестра – тех-
ничар и медицинска сестра општег или 
педијатријског смера 4 степена струч-
не спреме); стручни испит; једну годи-
ну рада у струци; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање 
ии давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштичених 
међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, - држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидат који се пријављује на радно место 
сарадника – медицинске сестре за пре-
вентивну и здравствену заштиту и негу 
на неодређено време попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-

лошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложи: 1. доказ да 
поседује одговарајуће образовање (ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе), 2. 
доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику, у 
том случају кандидат доставља писани 
доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе – ориги-
нал или оверену фотокопију), 3. доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискиминаторно понашање 
(уверење/потврда из МУП-а, не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија, 4. доказ да је држављанин 
Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију - не старије од шест месе-
ци), 5. доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат пре 
закључења уговора о раду (оригинал или 
оверена фотокопија), 6. потврду о једној 
години рада у струци (оригинал или ове-
рена фотокопија), 7. доказ о положеном 
стручном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија). Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, прези-
ме, адреса пребивалишта, односно бора-
вишта, контакт телефон и адреса елек-
тронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти са назна-
ком: „Конкурс за сарадника – медицинску 
сестру за превентивну здравствену зашти-
ту и негу на неодређено време”. Доку-
ментација се може доставити лично или 
поштом на адресу: Предшколска установа 
„Слава Ковић” Богатић, ул. Јанка Весели-
новића, бр. 3, 15350 Богатић. Предшкол-
ска установа нема обавезу да пријавље-
ном кандидату враћа документацију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретарија-
ту предшколске установе „Слава Ковић” 
Богатић на број телефона 015/7786-881. 

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, однос-
но лице које има: основно обрзовање; 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
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насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање ии давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштичених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, 
зна српски језик на којем остварује вас-
питно-образовни рад. Кандидат који се 
пријављује на радно место спремачице 
на неодређено време попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар треба да приложи: 1. 
доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оригинал или оверену фотокопију 
дипломе), 2. доказ о знању српског језика 
(достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику, у том случају кандидат дос-
тавља писани доказ да је положио српски 
језик по програму високошколске устано-
ве – оригинал или оверену фотокопију), 
3. доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 диски-
минаторно понашање (уверење/потврда 
из МУП-а, не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија, 4. доказ 
да је држављанин Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију - не ста-
рије од шест месеци), 5. доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима дос-
тавља кандидат пре закључења уговора о 
раду (оригинал или оверена фотокопија). 
Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адре-
са пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон и адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Пријава 
са потребном документацијом подноси се 
у затвореној коверти са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос спремачи-
це на неодређено време”. Документација 
се може доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Слава 
Ковић” Богатић, ул. Јанка Веселиновића, 
бр. 3, 15350 Богатић. Предшколска уста-
нова нема обавезу да пријављеном кан-
дидату враћа документацију. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату предшколске 
установе „Слава Ковић” Богатић на број 
телефона 015/7786-881.

УЖИЦЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
У УЖИЦУ

31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник предметне наставе 
предузетништво

са 30% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Мастер економиста, дипломи-
рани економиста - менаџер у банкарству, 
дипломирани економиста.

Наставник предметне наставе 
физичко васпитање

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Мастер професор физичког вас-
питања и спорта, професор физичког вас-
питања, професор физичке културе. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: 1. да су стекли одго-
варајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона основама система 
образовања и васпитања: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог сте-
пена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одго-
вајауће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему 
ово лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Кандида-
ти треба да испуњавају услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене чланом 
4 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Сл. гл. РС – Просветни гласник” 
бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19): 1а) оба-
везно образовање кандидата из тачке 1) 
а у складу са чланом 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-

вани 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 саставни 
су део пријаве на конкурс и подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати, поред биографије, тре-
ба да приложе следеће доказе: попуњен 
пријавни формулар; диплому о стеченом 
образовању, (оверена фотокопија); доказ 
о испуњености услова из тачке 1а), (ове-
рена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
(не старији од шест месеци); уверење о 
држављанству, (оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених, (овере-
на фотокопија). Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом доста-
вити лично или поштом на адресу шко-
ле: Медицинска школа, Немањина 148, 
31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 
031/3512-694 - централа или 031/3500-531 
-секретар школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Наставник предметне наставе 
предузетништво

са 70% радног времена на одређено 
време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Мастер економиста, дипло-
мирани економиста. Кандидат треба да 
испуњава следеће услове: 1) да је стекао 
одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона основама система 
образовања и васпитања: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
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но групе предмета, студије другог сте-
пена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одго-
вајауће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему 
ово лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета - на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године. Канди-
дат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене чланом 
2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Саобраћај („Сл. гл. 
РС – Просветни гласник” бр. 4/22, 15/22) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у под-
ручју рада Геодезија и Грађевинарство, 
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр. 4/22, 
15/22) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Личне услуге („Сл. гл. 
РС – Просветни гласник” бр. 4/22, 15/22), 
Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рад Текстилство и Кожарство 
(„Сл. гл. Републике Србије - Просветни 
гласник” бр. 4/22, 15/22) 3) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног дете-
та, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за 
кривична дела из групе крвних дела про-
тив полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечност и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 5) да има 
држављанство Републике Србије, 6) да зна 
српски језик. Кандидати треба да доставе: 
1) Одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 2) ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о 
дипломирању, 3) оригинал или оверену 
фотокопију уверење о држављанству, 4) 
оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, 5) извод из 
казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска 
управа не старије од 6 месеци, 6) доказ 
о познавању српског језика подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српс-

ком језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности, не старији 
од 6 месеци, подноси кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши национална служба 
за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за пријаву на кон-
курс: 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкур-
са могу се поднети лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”: 
Техничка школа „Радоје Љубичић” Ужице, 
Николе Пашића 17, 31000 Ужице. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ВРАЊЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН – УЧА”
17561 Радовница, Радовница

тел. 064/4151-210

Оглас објављен 02.11.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови” (број 1012), поништа-
ва се у целости. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-808

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1) да поседује 
одговарајуће образовање из члана 140 
ставови 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника, 
васпитача и стручног сарадника и то: (1) 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-

не. 2) Да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; 
3) да је прошао обуку и да има положен 
испит за директора школе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за дирек-
тора (лиценцу за директора), дужан је да 
га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); 4) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 5) да није осуђи-
ван 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, про-
тив кога није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; 6) да има држављанство 
Републике Србије; 7) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи; 8) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Изузет-
но ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона дужност 
директора може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона за наставника те врсте шко-
ле, дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сардника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стече-
ног образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс (својеручно потписану) кан-
дидат доставља: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе за 
време трајања мандата; диплому о стече-
ном одговарајућем високом образовању 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о 
положеном стручном испиту (лиценцу) за 
рад наставника (оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога - дозвола за рад); 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани канди-
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дат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); уве-
рење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију); потврду 
о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал); 
уверење из надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у условима за 
избор директора, издато након објављи-
вања конкурса; уверење основног суда да 
против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању прит-
вора пре доношења оптужног предлога – 
за наведена кривична дела, издато након 
објављивања конкурса; уверење привред-
ног суда да кандидат није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, не старије од 30 дана; 
извештај просветног саветника као доказ 
о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (уколико је канди-
дат имао појединачни стручно-педагош-
ки надзор), уколико нема овај извештај, 
кандидат доставља краћу изјаву на окол-
ности недостављања извештаја; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања 
доставља кандидат на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора 
школе; лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученици-
ма (оригинал или оверена копија). Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директо-
ра и доказима о испуњавању свих услова 
тражених конкурсом подноси у затвореној 
коверти на горе наведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за избор директора шко-
ле” или лично у просторијама секретара 
школе радним данима од 8 до 14 часо-
ва. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Информације 
о конкурсу могу се добити путем телефо-
на број: 017/474-808, контакт особа: Гор-
дана Радовановић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан 
Боре Станковића 40

тел. 017/474-808

Секретар школе
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 
13/17 – УС, 113/17 и 95/18), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 

Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/18, 10/19, 27/18 – др. Закон, 
6/20 и 129/21). Кандидат треба да посе-
дује одговарајуће образовање из области 
правних наука, а у складу са чланом 140 
став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђи-
ван 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом се доказује испуњеност 
прописаних услова и то: оверену фото-
копију уверења или дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању (кан-
дидати који су завршили други степен 
студија достављају и оверену фотокопију 
дипломе са основних студија), оригинал 
или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старији од шест 
месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), оригинал уверења 
о неосуђиваности, оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лицен-
цу за секретара (само уколико има поло-
жен испит). Кандидат који има положен 
стручни испит за секретара, правосудни 
или стручни испит за запослене у органи-
ма државне управе или државни стручни 
испит, сматра се да има лиценцу за секре-
тара. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају 
школи, лично или поштом у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурсну коми-
сију – секретар школе”, на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације могу се добити на телефон 
017/474-808.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

Општина Бујановац 
село Кленике

тел. 017/7458-119

Педагог школе
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање 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 осно-
вама 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 образовање у складу са 
члановима 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени 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 обра-
зовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22) за 
рад на радном месту педагога; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштитећних међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар канди-
дати достављају следећу документацију: 
краћу биографију, доказ да има одгова-
рајуће образовање - прописану врсту и 
степен стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе или уверења о одгова-
рајућем образовању), за лица која су 
стекла академско звање мастер доставља 
се и оверена фотокопија дипломе о завр-
шеним основним академским студијама 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања - уверење из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова (да 
није старије од шест месеци), уверење 
основног суда да није осуђиван (да није 
старије од шест месеци), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци). 
Лекарско уверење подноси се непосредно 
пре закључења уговора о раду, у складу 
са чланом 139 став Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговерене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве уз потребну 
документацију слати на адресу: Основна 
школа „Бора Станковић” Кленике; 17524 
Кленике.

ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

17530 Сурдулица 
Сурдуличких мученика бб.

тел. 017/825-051

Професор ветеринарске групе 
предмета (фармакологија - 

вежбе, епизоотиологија - вежбе, 
породиљство - практична 

настава, болести животиња 
- практична настава, основи 

хирургије - практична настава) 
са 45,77% норме, на одређено 

време до краја школске године, до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: завршен факултет ветеринар-
ске медицине, звање доктор ветеринар-
ске медицине. Кандидат треба да испуња-
ва услове прописане члановима 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 
129/2021), и то: да поседује одговарајуће 
образовање за наставнике у складу са 
одредбама чл. 139, 140, 141, 142 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других доба-
ра заштићених међуна родним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из става 1 тач. 1, 
3-5 овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог 
члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: диплому или 
уверење о стеченом образовању- ори-
гинал или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или 
оверену копију, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци) - оригинал или оверену копију, доказ 
да кандидат није осуђен правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88 /2017, 10/2019, 
6/2020, 129/2021), и то: уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, 
односно да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или 
оверену копију, уверење из казнене еви-
денције о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверену копију, 
доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Лекарско уве-
рење, као доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, тј.доказе о испуњености услова, 
заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи (поштом или 
лично) на горе наведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос 
(не отварати)”. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији НСЗ „Послови”. Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинални, него фотокопије 
или преписи, морају бити оверени у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, руко-
писа и преписа („Службени галасник РС”, 
број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир приликом доношења одлуке о 
избору кандидата по овом конкурсу. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе. Контакт теле-
фон:017/825-051.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

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

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

именоване за директора школе, до 
краја школске 2022/2023. године

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, ради замене 
одсутног запосленог, до његовог 
повратка са функције помоћника 
директора школе, а најкасније до 
краја школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: Општи услови прописани Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005... 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) и услови одређени чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: 1. одговарајуће висо-
ко образовање, врсте и степена стручне 
спреме утврђене чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022), стеченим: (1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске или мастер 
струковне студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (2) или образовање 
стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005.; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санк-
цију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСТАЛО: Докази којима се доказује 
испуњеност услова: да има одговарајуће 
образовање (оверена фотокопија дипломе 
или уверења о дипломирању); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; уверење да није 
осуђиван за дела наведена у 3. тачки усло-
ва, не старије од 6 месеци, прибавља се 
од надлежне полицијске управе (оригинал 
или оверена фотокопија), а доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања не 
старије од 6 месеци прибавља се од Пове-
реника за заштиту равноправности (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци и 
извод из матичне књиге рођених трајно 
важећи (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Докази 
о испуњености услова тачка 1, 3 4 и 5 су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2, односно лекарско уверење, 
доставља само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Потребно је да 
кандидат уз пријаву достави и своју краћу 
радну биографију са подацима о адреси 
становања, контакт телефон и имејл адре-
су. Пријаву са потребном документацијом 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место ____” (уписати 
назив радног места на које се конкурише), 
кандидат може поднети лично у школи 
радним данима од 8.00 до 14.00 часо-
ва или послати путем поште у складу са 
законом, на адресу школе. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремено поднете пријаве и прија-
ве без потребне документације, неће се 
разматрати. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија, по поступку који је прописан 
законом. Решење о избору кандидата по 
конкурсу доноси директор школе. Контакт 
телефон за евентуалне додатне информа-
ције: 017/404-220 и 411-623. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МУХАРЕМ КАДРИУ”

Општина Бујановац, село Велики Трновац
тел. 017/856-671

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 
односно до повратка са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних утврђених Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпи-

тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: 1) да има одговарајуће 
високо образовање, стечено: а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или б) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља само кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора); 3) да није осуђи-
ван 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосквнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик као језик на којем се ост-
вараује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова овог конкурса под 1), 
3), 5) саставни су део пријаве на конкурс и 
подносе се у виду оверених фотокопија, а 
доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на кон-
курс треба да достави: кратку биографију; 
диплому о стеченом одговрајућем обра-
зовању; уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима конкурса (не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против њега није покренут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге или доношења решења 
о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривич-
на дела, непостојање дискирминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом 
(не старије од 6 месеци); уверење из каз-
нене евиденције МУП-а (не старије од 6 
месеци); уверење о државаљанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима (доставља само кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора). Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Сва 
потребна документација се подноси у ори-
гиналу или овереним копијама. Пријава 
на конкурс са доказима се подноси препо-

рученом пошиљком или лично на адресу 
школе: Основна школа „Мухарем Кадриу „, 
улица бб., 17528 Велики Трновац, у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос”. Рок за пријављање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, у публикацију „Послови”. Непот-
пуне и наблаговремене пријаве неће се 
узети у обзир и разматрање. Благовре-
меном пријавом сматра се пријава која 
је поднета у року утврђеном у конкурсу. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон 
017/856-671.

ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА 
ШКОЛА

17500 Врање, Милунке Савић бб.
тел. 017/422-425, 017/423-630
e-mail: direktorhts@gmail.com

Наставник органске хемије
са 33,57% радног времена, на 
одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка запослене са боловања, 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Помоћни наставник у хемијској 
лабораторији

на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред услова у погледу степена 
стручне спреме и врсте образовања пре-
ма Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Хемија неметали и графи-
чарство („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/2022), Правилнику о 
организацији и систематизацији послова 
у Хемијско-технолошкој школи у Врању, 
кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене чл. 139 и чланом 140 Закона 
о основама система образовањаи васпи-
тања, и то: 1. да има одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену спососбност за рад са децом и 
ученицима; 3. извршена психолошка про-
цена спососбности за рад са децом и уче-
ницима; 4. имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем се оставарује образовно-васпит-
ни рад; 6. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
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међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити: 1. Пријавни фор-
мулар (кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министартсва просвете, науке и тех-
нолошког развоја, РС и заједно са оста-
лом документацијм достављају школи); 
2. Биографију; 3. Оригинал или оверену 
копију дипломе, односно уверење, којим 
се доказује одговарајуће образовање; 4. 
Оригинал уверење о држављанству или 
оверену копију (не старије од 6 месе-
ци); 5. Извод из матичне књиге рођених 
(оргинал или оверена копија) 5. Доказ 
да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминатомо понашање (Извод из казне-
не евиденције МУП-а Србије, оргинал или 
оверена копија не старија од 6. месеци) 
6. одговарајући доказ којим се доказује 
знање српског језика, сходно члану 141 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве (пријав-
ни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем, односно 
заснивање радног односа, слати у року 
од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на адресу: Хемијско-технолошка шко-
ла у Врању, ул.Милунке Савић бб, 17500 
Врање, са ознаком: „За конкурс” или лич-
но доставити управи школе. Пријаве које 
не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, 
односно одговарајућег образовања, пропи-
саног занимања (стручног назива), прија-
ве које буду непотпуне (не садрже све 
захтеване доказе о испуњености услова 
конкурса) и неблаговремене, неће се узи-
мати у разматрање приликом одлучивања 
у поступку пријема у радни однос. Инфор-
мације поводом конкурса могу се добити на 
телефон: 017/422-425 и 423-630.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

19370 Бољевац 
Солунских бораца 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 и чл.140 ст. 1, 
2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање: 1. из члана 140 ст. 1 и 2 овог 
закона, за васпитача или стручног сарад-
ника, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 
осам година рада у предшколској уста-
нови на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 2. из члана 140 ст. 3 овог закона, 
за васпитача, дозволу за рад васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској уста-
нови, на пословима васпитања и обра-
зовања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављења, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; да поседује 
стручне и организационе способности; да 
има завршен прописани програм обуке, и 
положен испит за директора – лиценца за 
директора, испит за директора предшкол-
ске установе може да полаже лице које 
испуњава услове за директора и који има 
доказ о похађаном прописаном програму 
обуке за стицање лиценце за директора. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о положе-
ном испиту за директора – лиценца за 
директора, уверење из казнене евиден-
ције (не старије од шест месеци); потврду 
о радном искуству; доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству); преглед кретања 
у служби са биографским подацима; доказ 
о својим стручним и организационим спо-
собностима. Ако се на конкурс пријави 
лице које је предходно вршило дужност 
директора установе, дужно је уз пријаву 
на конкурс доставити и резултате струч-
но педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Напомена: ако 
на конкурсу буде изабран директор који 

нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност директора. Ако 
изабрани директор не положи испит за 
директора у року од две године од дана 
ступања на дужност, престаје му функ-
ција директора. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара установе и преко кон-
такт телефона 030/463-325.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БУЦКО”

18230 Сокобања 
Митрополита Михаила 16

тел. 018/830-249

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Да има одговарајуће образо-
вање из чл 141. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/17….6/20 и 129/21) и чл. 
39. ст. 1. тачка 2. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС” број 18/10….10/19 и 129/21); да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђива-
но 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, 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС, да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву и биографију приложе: попуњен 
пријавни формулар. који се преузима са 
званичне интернет странице министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, диплому о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење, потвр-
ду о неосуђиваности (уверење издато од 
стране МУП-а РС). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом прибавља кандидат пре 
закључења Уговора о раду. Доказ - потвр-
ду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик дос-
тављају само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику. Сва при-
ложена документација мора бити у ориги-
налу или овереном препису, не старијем 
од шест месеци. Кандидати који испуња-
вају услове конкурса биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошља-
вање. Пријаве са потребном документа-

Национална служба
за запошљавање
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цијом доставити на адресу: Предшколска 
установа „Буцко” Сокобања, ул. Митропо-
лита Михаила број 16, 18230 Сокобања, 
са назнаком – „За конкурс, не отварати”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
19224 Салаш, Маршала Тита 35

Оглас објављен у публикацији „Посло-
ви” дана 07.12.2022. године за радно 
место домара / мајстора за одржавање се 
поништава у целости.

ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник уметничких и 
стручних предмета у музичкој 
школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи са 
одељењским старешинством 
у основној музичкој школи 

предмета гитара
место рада седиште  

Музичке школе „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг Слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописа-
ним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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 (српски језик). 
Докази о испуњености услова под тачком 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140 
став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 
Закона) наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 

односно групе предмета; (б) студије дру-
гог 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 нај-
мање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да 
испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 
5) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), 
односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музичар, усмерење гитари-
ста; (2) дипломирани музичар - гитари-
ста; (3) академски музичар гитариста; (4) 
мастер музички уметник, професионал-
ни статус – гитариста; (5) мастер музички 
уметник, професионални статус камерни 
музичар, са претходно завршеним основ-
ним академским студијама гитаре. У складу 
са чланом 141 став 7 послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло основ-
но, средње, више или високо образовање 
на српском језику (на коме се остварује 
образовно-васпитни рад), или је положило 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Оба-
везно образовање наставника прописано 
чланом 142 став 1 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова Обра-
зовање из претходног става наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања 
из члана 142 став 1 Закона остварује висо-
кошколска установа у оквиру акредитова-
ног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у скла-
ду са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из члана 142 став 1 Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: ориги-
нал, или оверена фотокопија одговарајуће 

дипломе (уверења), кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, 
средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал (или ове-
рену фотокопију) потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске 
установе, за доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена у 
вези образовања стеченог у некој од репу-
блика СФРЈ, образовања стеченог у систе-
му војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, 
а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Зако-
на, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. Кандидати под I, II, III дос-
тављају оригинал или оверену фотокопију 
одговарајућег решења министра. Сви дока-
зи морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. 

Наставник уметничких и 
стручних предмета у музичкој 
школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи са 
одељењским старешинством 
у основној музичкој школи 

предмета гитара
место рада седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
Слободе 7, и издвојено одељење у 

Ковачици, Дом културе „3. октобар”, 
Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: кандидат треба да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, 
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физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1, 3, 4 и 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови 
у погледу образовања наставника (члан 
140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 
142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Учес-
ник конкурса треба да испуњава и услове 
из члана 2 став 1 тачка 5) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 
9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учес-
ник конкурса треба да је: (1) дипломи-
рани музичар, усмерење гитариста; (2) 
дипломирани музичар - гитариста; (3) 
академски музичар гитариста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус 
- гитариста. (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, 
са ПРЕТХОДНО завршеним основним ака-
демским студијама гитаре. У складу са 
чланом 141 став 7 послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло основ-
но, средње, више или високо образовање 
на српском језику (на коме се остварује 
образовно-васпитни рад), или је положило 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Оба-
везно образовање наставника прописано 
чланом 142 став 1 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошкол-

ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса 
бодова Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из члана 142 став 1 Закона 
остварује високошколска установа у окви-
ру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Начин пријављивања кан-
дидата на конкурс: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе 
у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе 
(уверења), кандидат који је стекао одго-
варајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом основ-
ном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал 
(или оверену фотокопију) потврде којом 
се доказује да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања сте-
ченог у некој од република СФРЈ, образо-
вања стеченог у систему војног школства 
и образовања стеченог у иностранству: 
I 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 образо-
вања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено 

у систему војног школства, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. III Када је образовање сте-
чено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. Кандидати под I, II, III дос-
тављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригина-
лу или у овереној фотокопији. 

Наставник предметне наставе за 
предмет италијански језик

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

22,22% радног времена
место рада седиште Музичке школе 

„Јосиф Маринковић” Зрењанин,  
Трг Слободе 7

УСЛОВИ: кандидат треба да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 
5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона) Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
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који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Учесник конкур-
са треба да испуњава и услове из члана 
2 став 1 тачка 4) подтачка 5) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 4/22, 14/22 и 15/22), односно учесник 
конкурса треба да је: професор, однос-
но дипломирани филолог за италијански 
језик и књижевност; професор италијанс-
ког језика и књижевности; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил 
Италијански језик и књижевност); мастер 
филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Италијански 
језик и књижевност); мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају да имају 
претходно завршене основне академске 
студије из области предмета, односно на 
студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Италијанис-
тика; Италијански језик и књижевност. 
У складу са чланом 141 став 7 послове 
наставника, може да обавља лице које је 
стекло основно, средње, више или висо-
ко образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске 
установе. Обавезно образовање настав-
ника прописано чланом 142 став 1 Закона 
је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова Образовање из претход-
ног става наставник је обавезан да стек-
не у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из члана 142 став 
1 Закона остварује високошколска уста-
нова у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образо-
вање. Сматра се да наставник, који је у 
току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. 
Начин пријављивања кандидата на кон-
курс: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе 
у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. 

Потребна документација: оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе 
(уверења), кандидат који је стекао одго-
варајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом основ-
ном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал 
(или оверену фотокопију) потврде којом 
се доказује да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања сте-
ченог у некој од република СФРЈ, образо-
вања стеченог у систему војног школства 
и образовања стеченог у иностранству: 
I 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 образо-
вања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. III Када је образовање сте-
чено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. Кандидати под I, II, III дос-
тављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригина-
лу или у овереној фотокопији. 

ОСТАЛО: Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити на адресу: Музичка 
школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
слободе 7, 23000 Зрењанин, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лич-
но или на телефон 023/561-104. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у року од 

осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року 
од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања у Зрењанину применом 
стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и сачињава 
образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе канди-
дата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове комисија 
доставља директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложе-
не листе свих кандидата који испуњавају 
услове. Уколико кандидат не дође на раз-
говор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити.

Пословни центри НСЗ
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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

Infostud огласи

EXPEDITE SERVICES DOO
32000 Чачак 

Војводе Степе 97
e-mail: expediteservicesdoo@gmail.com

Диспечер у камионском 
транспорту

Опис посла: уговарање тура; комуника-
ција са возачима; праћење товара и уна-
пређење сарадње са брокерским компа-
нијама.

УСЛОВИ: са или без искуства; познавање 
енглеског језика; познавање рада на 
рачунару (Microsoft Office). Рад се обавља 
у другој смени. Рок за пријављивање 
01.01.2023.

ЕЛМЕД ТЕМЕРИН ДОО
21235 Темерин, ЈНА 166

e-mail: vesna.jovisic@elmedint.com

Менаџер продаје
за рад у Нишу

Опис посла: одговорност за успостављање 
и одржавање дугорочних и стратешких 
односа са кључним купцима на најви-
шем нивоу; анализа потенцијала тржишта 
за имплементацију новог и проширење 
постојећег асортимана; континуирано 
извештавање и анализа резултата у одно-
су на планове, тржиште и конкуренцију; 
обављање редовних посета и обилазака 
постојећих и потенцијалних купаца; дефи-
нисање услова уговора са купцима; дефи-
нисање рокова испоруке опреме ка куп-
цима у складу са динамиком производње; 
одговорност за издавање налога за про-
изводњу, поруџбину, испоруку и наплату 
потраживања од купаца; одговорност за 
постизање договорених стратешких и опе-
ративних циљева у продаји опреме; рад у 
компанији са сталним тржишним растом; 
дружељубивост и тимски дух; дефини-
сање продајних цена и услова плаћања 
опреме у складу са утврђеном продајном 
стратегијом; учествовање у креирању 
буџета и годишњих планова продаје; уна-
пређење личних резултата кроз усаврша-
вање знања, продајних вештина, интерне 
сарадње и комуникације; комуникација са 
добављачима, праћење и оптимизација 
стања лагера и поручивање робе у складу 
са договореним задужењима.

УСЛОВИ: диплома техничког или економ-
ског усмерења; IV- VII; радно искуство: 
5 година искуства на истим или сличним 

пословима; радно искуство мин. 3год са 
кључним купцима у сродним индустрија-
ма ће се сматрати предношћу; напред-
но познавање енглеског језика; рад на 
рачунару са програмима Windows, Office; 
возачка дозвола Б категорије. Рок за 
пријављивање 31.12.2022.

PANTEX INDUSTRIES DOO
31000 Ужице, Вуколе Дабића 11

e-mail: stefan@pantex.rs
тел. 067/7281-4827

Радник у производњи
за рад у Ужицу, Радничка 4

Опис посла: рад на машини; вођење еви-
денције о продуктивности.

УСЛОВИ: ССС; одговорност при раду; 
одговорност у одржавању хигијене радног 
места; поштовање процедура рада. Рад се 
обавља у првој смени. Оглас је доступан и 
особама са инвалидитетом. Месечна плата 
37.000 – 65.000 РСД. Рок за пријављивање 
31.12.2022.

Шивач - конфекционар на 
састављању џемпера

за рад у Нишу, Књажевачка 11

УСЛОВИ: без обзира на квалификацију; 
пожељно радно искуство у конфекцији 
на пословима конфекционара у области 
састављања џемпера. Рад се обавља у 
првој смени. Оглас је доступан и осо-
бама са инвалидитетом. Месечна плата 
37.000-65.000 РСД. Рок за пријављивање 
31.12.2022.

BRAND UP TEAM
ДОО БЕОГРАД

11010 Београд, Петра Гвојића 1
e-mail: rade.pusica@brandupteam.com

тел. 067/7281-3894

Техничар – монтер
за рад у Београду, Чачку, Крагујевцу, 

Нишу, Крушевцу, Краљеву, Новом 
Пазару, Шапцу, Лазаревцу, Ваљеву, 

Бору, Зајечару, Неготину, Кули, 
Вршцу, Зрењанину, Смедереву, 

Новом Саду, Суботици

Опис посла: ситне поправке на светлећим 
рекламама и полицама за излагање робе; 
монтажа и демонтажа полица и светлећих 
реклама.

УСЛОВИ: средње образовање и послов-
на култура; искуство и умеће руковањем 
ручним електричним алатом; пожељно је 
да има основно искуство у заваривању и 
фарбању - није услов; пожељно је да има 
искуство у лепљену фолија - није услов. 
Кандидат треба да поседују следећа сред-
ства за рад: возило караван или Пикап 
(за Београд и Ниш није потребно сопстве-
но возило), основни ручни алат, основни 
аку и електро алат (шрафилица, бушили-
ца за бетон, брусилица и лемилица), мер-
девине за рад на висини до 4-5м. Рок за 
пријављивање 30.12.2022.

МИЛЕНИЈУМ-ОСИГУРАЊЕ 
АДО, БЕОГРАД

11070 Београд 
Булевар Милутина Миланковића 3 Б, 

спрат 1
e-mail: snezana.minic@milenijum-osiguranje.rs

Саветник за неживотно 
осигурање

за рад у Крушевцу

Опис посла: одговоран за остварење 
задатог личног плана продаје; продаје 
све врсте осигурања на пословном под-
ручју организационе јединице (регионал-
ног центра и / или експозитуре / продај-
не канцеларије); одговоран је за праћење 
и контролу наплате потраживања; прати 
скаденце, обавештава клијенте о исте-
ку осигурања и врши обнову осигурања; 
адекватно руковање обрасцима строге 
евиденције и другим потребним обрас-
цима у складу са законом и интерним 
актима Друштва; пријем комитената, пре-
зентација услова осигурања, и пружање 
осталих релевантних информација оси-
гураницима; присуствује семинарима за 
едукацију у организацији Сектора за про-
дају осигурања и осталих руководилаца; 
извештава непосредног руководиоца о 
резултатима рада; остале активности по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: радно искуство није неопходно; 
средња стручна спрема свих усмерења; 
познавање рада на рачунару; знање 
енглеског језика; рад у програмском 
пакету MS Office. Рок за пријављивање 
16.12.2022.

ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР 
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Саве Ковачевића 4
e-mail: izv.tanasijepantic@gmail.com

Помоћник јавног извршитеља

УСЛОВИ: минимум средња стручна спре-
ма, пожељно правни факултет VI, VII 
степен; познавање рада на рачунару; 
пожељно искуство, али не и неопходно, 
поготово у области поступка извршења 
и обезбеђења, адвокатури или другим 
одговарајућим пословима; пожељан поло-
жен возачки испит Б категорије. Рок за 
пријављивање 30.12.2022.

МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ 
ПР АУТОПРЕВОЗНИЧКА 

РАДЊА ММС СПЕД БЕОГРАД 
(ПАЛИЛУЛА)

11210 Београд, Коњух Планине 19/6
e-mail: mms.sped@yahoo.com

тел. 067/7281-7159

Возач Е категорије

УСЛОВИ: пожељно искуство у вожњи 
камиона са приколицом, одговорност и 
тачност. Месечна плата 1.000 ЕУР. Рок за 
пријављивање 01.01.2023.
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ДУШАН ДАМЧЕВИЋ 
ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА 
ЗАНАТСКО УГОСТИТЕЉСКА 

РАДЊА СТЕПИН ВАЈАТ, 
БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)

11147 Београд 
Водоводска 158 а

тел. 067/7281-8975

Возач Б категорије

Опис посла: превоз робе од производње 
до малопродајних објеката; утовар и 
истовар терета; правилно распоређивање 
робе у возилу приликом утовара; контро-
ла терета приликом утовара и истовара 
као и приликом вожње; одговорно пона-
шање према роби у возилу и приликом 
транспорта исте; брига о исправности, 
опремљености и чистоћи возила.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије - 
активан возач; способност рада у дина-
мичком окружењу; пажљивост и одго-
ворност у саобраћају; пожељно искуство 
у сличним пословима. Месечна плата 
70.000 – 90.000 РСД. Рад се обавља у 
првој и другој смени. Рок за пријављи-
вање 01.01.2023.

ТСТ ДУКИЋ ДОО БЕОГРАД 
- ЗЕМУН

11283 Београд 
Симеона Кончаревића 24

e-mail: dukicsztr@gmail.com
тел. 067/7281-5291

Машинбравар

УСЛОВИ: завршена средња трогодишња 
или четворогодишња школа; са или без 
искуства; одговорност и спремност на стал-
но учење; спремност на рад у динамичном 
окружењу; тимски дух. Рад се обавља у 
првој смени. Месечна плата 60.000-120.000 
РСД. Рок за пријављивање 01.01.2023.

Аутомеханичар

УСЛОВИ: завршена средња трогодишња 
или четворогодишња школа; са или без 
искуства; одговорност и спремност на 
стално учење; спремност на рад у дина-
мичном окружењу; тимски дух. Рад се 
обавља у првој смени. Месечна плата 
60.000-120.000 РСД. Рок за пријављивање 
01.01.2023.

РМ ЦЕНТАР ПЛУС ДОО
11070 Београд

Булевар Зорана Ђинђића 77
e-mail: rmcentardoo@gmail.com

Кол оператер

Опис посла: рад у кол центру фирме рад-
ним данима од 8.30 до 16.00 часова; рад 
на софтверу за аутоматско позивање; 
заказивање састанака за комерцијалу 
на терену; свакодневно извештавање о 
раду надређенима; попуњавање дневних 
табела/извештаја везаних за одрађен 
посао.
УСЛОВИ: претходно искуство није ни 
предност ни мана. Месечна плата 45.000-
80.000 РСД. Рад се обавља у првој смени. 
Рок за пријављивање 31.12.2022.

С- LOGISTIC WORLD ДОО
11273 Београд, Класина 9 Нова 2

e-mail: slw.stefan@gmail.com
тел. 067/7281-8958

Возач Ц категорије
за рад у Угриновцима 

Партизанска 45

УСЛОВИ: обавезно искуство у вожњи соло 
камиона са рампом; потребна картица 
возача и лиценца возача. Месечна плата 
80.000 РСД. Рад се обавља у првој смени. 
Рок за пријављивање 31.12.2022.

7 ROOMS ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Краља Милана 4

e-mail: vladimirtrkulja99@gmail.com

Рецепционер

Опис посла: буде на располагању госту 
уз природни осмех и љубазност; прати 
трошкове гостију током њиховог борав-
ка у хотелу и уноси их у њихове порт-
фолије; по потреби ажурира портфолије 
и затвара их уколико су сви трошкови 
подмирени; како би имао увид у тренут-
но стање плаћених/неплаћених рачуна 
на почетку сваке своје смене проверава 
хотелски биланс; свакодневно ажурира 
девизни курс; при процесу одјављивања 
госта из хотела или при банковном транс-
феру припрема рачуне и документацију 
за наплату; издаје рачуне и потврде о 
плаћању, кредитном стању, рефундацији 
новца итд.; врши пре ауторизацију и ауто-
ризацију на банковном терминалу; броји 

кеш новац и сортира банкноте; сакупља, 
бележи и чува сву потребну документа-
цију у вези са плаћањима ка/од хотела; 
обавља остале делегиране послове и 
задужења (најчешће преузима обављање 
осталих рецепцијских дужности); води 
рачуна о сефу и евиденцији у којима гос-
ти остављају своје драгоцености; одгова-
ра на телефонске позиве и писмене упите 
гостију и сходно захтевима прави резер-
вације; прима и оставља поруке за гос-
те хотела усмерава госте у кретању кроз 
хотел; прегледа дневне белешке, упут-
ства и извештаје у систему са циљем да 
добије што бољи увид у све дневне опе-
рације и активности рецепције; прегледа 
стање заузетих, слободних и блокираних 
соба, као и специјалне захтеве гостију; 
дочекује и испраћа госте, обавља check in 
и check out процедуре; прослеђује важне 
одговоре и утиске гостију.

УСЛОВИ: виша или средња стручна спре-
ма; пожељно је поседовање релевантног 
радног искуства у хотелима - али није оба-
везно; добро познавање енглеског језика 
је неопходно; познавање MS Office паке-
та. Рад се обавља у првој и другој сме-
ни. Месечна плата 50.000 РСД. Рок за 
пријављивање 30.12.2022.

КРЕМЕНАЦ ДОО ВАЉЕВО
14242 Белошевац, Белошевац бб.

e-mail: kremenacva@gmail.com

Комерцијалиста
за рад у Београду, Нишу, Новом 

Саду, Ваљеву, Чачку

Опис посла: редован обилазак клијената и 
унапређивање сарадње; аквизирање нових 
клијената; прикупљање и анализирање 
података са тржишта и давање предлога за 
унапређење продаје; обезбеђивање успеш-
не продаје, дистрибуције и доступност про-
извода на одређеној територији; извешта-
вање о токовима продаје / израда извештаја 
о реализацији плана продаје; праћење реа-
лизације продаје по задатим плановима и 
контрола наплате потраживања.

УСЛОВИ: минимум ССС; пожељно је рад-
но искуство у теренској продаји; одлич-
но познавање рада на рачунару; возач-
ка дозвола Б категорије – активан возач; 
изражене комуникационе и организационе 
способности; вештина преговарања и пре-
зентовања услуга; пожељно поседовати 
властити аутомобил. Оглас је доступан и сту-
дентима. Рок за пријављивање 04.01.2023.

Обука
за активно 
тражење послаПосао се не 

чека,
посао се 
тражи

Посао се не чека, посао се тражи

www.nsz.gov.rs
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Infostud огласи

ЛЕОН CONDITORS
ДОО ВРАЊЕ

17500 Врање, Баба Златина 8
e-mail: posao@leon.co.rs

Продавац у малопродаји
за рад у Нишу

Опис посла: продаја робе и услуга према 
потрошачима; рад на фискалној каси; одр-
жавање уредности радног простора; друга 
задужења по налогу надређеног.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне 
спреме; одличне комуникативне способ-
ности; љубазност, педантност и ефикас-
ност у раду; спремност за рад у сменама; 
оријентисаност на сарадњу и рад у тиму; 
усмереност на купце и њихове потребе. 
Рад се обавља у првој и другој смени. Рок 
за пријављивање 04.01.2023.

APTIV MOBILITY SERVICES DOO
21000 Нови Сад, Привредникова 20

e-mail: milena.krstic@aptiv.com

Мајстор на одржавању
за рад у Зајечару

Опис посла: корективно и превентивно 
одржавање производне опреме у про-
изводњи; контролисање, одржавање и 
поправљање машина и опреме како би 
се успешно одржао континуални процес 
производње; извођење поправки на опре-
ми (демонтаже, дијагностике, монтаже, 
инспекције, тестирања); вршење хитних 
интервенција на електро, механичким 
и пнеуматским системима; подешавање 
електронских, електричних и механичких 
делова машина и праћење радних пара-
метара; инсталирање и тестирање нове 
опреме у складу са инструкцијама.

УСЛОВИ: минимум III ССС техничког усме-
рења за механичара или електричара; 
потребно познавање електро и пнеумат-
ских шема; пожељно познавање аутома-
тике и роботике; оријентација ка тимском 
раду; професионалност и педантност у 
раду; самосталност у раду (способност 
решавања проблема на опреми, од најјед-
ноставнијих до најсложенијих). Рок за 
пријављивање 04.01.2023.

ГАСТРО ОПРЕМА ДОО НИШ
18106 Ниш 

Булевар Светог цара Константина 80-86
e-mail: ivan.jovanovic@gastrooprema.rs

Продавац
за рад у Нишу 

Булевар Николе Тесле бб.

Опис посла: рад са купцима у продајном 
салону; консултантски однос са купцима у 
сврху давања информација везано за робу 
и помоћ у одабиру адекватног решења; 
рад за рачунаром; излагање робе и деко-
рисање малопродајног објекта; обеле-
жавање цена, декларација; одржавање 
хигијене продавнице и уређаја; излазак 
на терен по потреби; усмена и писана 
комуникација са осталим тимовима унутар 
организације.

УСЛОВИ: искуство у продаји / раду са 
угоститељском опремом; добро знање 
рада на рачунару Office пакет; енглески 
језик је предност; возачка дозвола Б кате-
горија; љубазност и комуникативност; 
одговорност и самосталност у раду; тим-
ски рад. Рад се обавља у првој смени. Рок 
за пријављивање 04.01.2023.

CALLOSSEUM 
CALL CENTAR DOO

11070 Београд 
Милутина Миланковића 11 б
e-mail: job@callosseum.com

Агент у кол центру  
- немачки језик

за рад у Београду, Нишу

Опис посла: решавање административних 
и техничких упита клијената; кориснички 
сервис и обрада рекламација; информа-
ције о наплати, начинима плаћања и про-
цесима наплате; обнављање уговора; при-
купљање и обрада података о клијентима.

УСЛОВИ: одлично познавање немачког 
језика: Б2-Ц2 ниво; претходно радно иску-
ство у корисничкој или техничкој подрш-
ци је предност; мотивисаност и жеља за 
напредовањем; одлично познавање рада 
на рачунару; професионалан ниво кому-
никације и успешно решавање захтева 

корисника. Оглас је доступан и студенти-
ма. Месечна плата 100.000 – 145.000 РСД. 
Рок за пријављивање 04.01.2023.

АКСА ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, 28. јуна 3

e-mail: jasmina.pesic@aksa.rs

Продавац
за рад у Београду, Крагујевац,  
Нови Сад, Панчево, Смедерево

УСЛОВИ: искуство у раду у малопродаји. 
Рок за пријављивање 04.01.2023.

PRO-BLASTING 
INTERNATIONAL DOO

18224 Бобовиште, Бобовиште бб.
e-mail: info@problasting.rs

тел. 067/7281-9191

Машински инжењер за 
компјутерско конструисање

Опис посла: пројектовање и конструкција 
машина и машинских елемената; при-
према и израда техничке документације; 
праћење и организација производње.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипло-
мирани инжењер машинства; рад у про-
граму SolidWorks, WSCAD; поузданост у 
раду, прецизност и аналитичност; спрем-
ност за тимски рад и комуникативност; 
рад на рачунару; знање енглеског језика. 
Оглас је доступан и особама са инвалиди-
тетом и студентима. Рад се обавља у првој 
смени. Рок за пријављивање 05.01.2023.

MY PLACE GROUP
ДОО НИШ

18000 Ниш, Кеј 29. децембар 22
e-mail: hotel@ambasadorhotel.com

Кувар
за рад у хотелу Амбасадор 5* 

Ниш, Трг краља Милана 4

УСЛОВИ: завршена струковна школа, ССС, 
смер кувар; релевантно искуство. Рад се 
обавља у првој и другој смени. Месечна 
плата 70.000 РСД. Рок за пријављивање 
05.01.2023.

Национална служба 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 посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

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

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

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

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

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.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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