
Бесплатна публикација о запошљавању
   Број 1020 / 28.12.2022.

Национална служба за запошљавање 

425 слободних радних места



Бесплатна публикација о запошљавању
Број 1020 • 28. децембар 2022. године

Издавач: Национална служба за запошљавање  
Директор: Зоран Мартиновић

Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић,  
Славица Даниловић, Мира Колаковић

Одсек за издаваштво: Зорана Павловић  
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, Рада Севић 

Припрема за штампу: „Службени гласник”
Штампа: „Службени гласник” ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. 
Текст огласа за слободна радна места можете предати 

у најближој филијали/служби НСЗ.

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 880 - 881 • 06. мај 2020. године

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина Јовичин, Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, 

Јелена Бајевић, Славица Даниловић  Одсек за издаваштво: Тамара Сарић 
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302 

Лектор: Бранка Тарбук, novine@nsz.gov.rs 
Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 
Текст огласа за слободна радна места можете предати

у најближој филијали/служби НСЗ. 

Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати 
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Како да предате оглас за слободна радна места

Администрација и управа 3
Трговина и услуге 11
Медицина 12
Здравство и социјална заштита 17
Индустрија и грађевинарство 18
Култура и информисање 19
Наука и образовање 22
Infostud огласи 65

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

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

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

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

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

Oпшти услови огласа/конкурса



Бесплатна публикација о запошљавању 328.12.2022. |  Број 1020 |   

Администрација и управа

Администрација и управа

БЕОГРА Д

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Привредни суд у Београду, Масарикова 2.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник 
– виши судијски сарадник звање 

самостални саветник
15 извршилаца

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит, најмање две годи-
не радног искуства у струци након положеног 
правосудног испита и потребне компетенције за 
рад на овом радном месту.

Опис послова: Помаже судији у раду, проуча-
ва правна питања у вези са радом судија у поје-
диним предметима, израђује нацрте судских 
одлука и припрема правне ставове за публико-
вање, по налогу и под надзором судије врши 
обрачун судских такси за одлуке чије нацр-
те израђује, помаже судији у контролисању 
наплате судске таксе тако што, приликом заду-
живања предмета ради израде нацрта одлуке, 
на брз и погодан начин контролише да ли су 
све судске таксе у предмету обрачунате и да ли 
је обрачун учињен правилно, врши самостално 
или под надзором и по упутствима судије друге 
стручне послове као и друге послове по налогу 
председника суда.

2. Радно место записничар звање 
референт

15 извршилаца

Услови: Средња школска спрема друштвеног 
смера, у четворогодишњем или трогодишњем 
трајању, најмање две године радног искуства, 
положен испит за дактилографа 1-а класе или 
1-б, положен државни стручни испит и потреб-
не компетенције за рад на овом радном месту.

Опис послова: Обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у рад 
судији код кога је распоређен, пише записнике, 
врши унос текстова по диктату и са диктафон-
ских трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсге табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга коригује унете податке, стара се 
о савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и пре-
носу података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штам-
паних ствари и публикација, води евиденцију 

о свом раду, ради и друге послове по налогу 
судије, шефа дактилобироа и председника суда.

3. Радно место за административно-
техничке послове у судској 
писарници звање референт

6 извршилаца

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера, у четворого-
дишњем или трогодишњем трајању, две годи-
не радног искуства, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за рад на овом 
радном месту.

Опис послова: Обавља администратавне и 
техничке послове у вези обраде и поступања 
по судским предметима у судској администра-
тивној процедури, здружује поднеске предмета 
и остала писмена, води евиденцију примље-
них, решених, нерешених предмета и евиден-
цију одлука које су израђене у року, припрема 
и износи председнику већа предмете у којима 
је заказана расправа, странкама даје на увид 
списе и наплаћује таксу за издате фотокопије 
из списа предмета, контролише наплату судске 
таксе за предмете, свакодневно прегледа роко-
ве и предмете који се налазе у евиденцији и 
поступа по наредби судија, врши пријем поште 
и контролише да ли је судска такса плаћена, 
разврстава пошту по материјама у складу са 
Судским пословником и врши распоређивање 
по одељењима, врши скенирање писмена и 
унос података кроз АВП програм, даје оба-
вештења странкама, врши експедицију поште, 
врши сортирање судских пошиљки по регио-
нима и кодирање пошиљки, води књигу о екс-
педицији поште, посебну књигу доставе преко 
курира, води књигу пошиљки за адвокате и сте-
чајне управнике, разводи враћене доставнице, 
обавља и друге послове по налогу шефа писар-
нице, управитеља судске писарнице и председ-
ника суда.

4. Радно место за пријем поште 
звање референт

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера, у четворого-
дишњем или трогодишњем трајању, две годи-
не радног искуства, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за рад на овом 
радном месту.

Опис послова: Врши пријем свих судских 
писмена и на њих ставља пријемне штам-
биље са назнаком о дану пријема и констата-
цијом о таксама, сређује примљену пошту и 
дели их одговарајућим службама, врши скени-
рање поднесака, одговара за рад Канцеларије 
за пријем, обавља и друге послове по налогу 
шефа пријемне канцеларије, управитеља суд-
ске писарнице и председника суда.

5. Радно место експедитор поште 
звање референт

Услови: III или IV степен стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког смера, 
две године радног искуства, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за рад 
на овом радном месту.

Опис послова: Ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правилно 
руковање са истим; заводи пошту кроз књигу 
достављача, књигу за доставу поште у месту и 
предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обич-
ну пошту и књигу за препоручену пошиљку), 
врши доставу судских писмена странкама и дру-
гим учесницима у судским поступцима у складу 
са одредбама процесних закона; доноси судску 

пошту, врши предају и пријем поште, доставља 
и пошту између зграда суда као и у самој згра-
ди суда, по потреби дежура ради доставе пис-
мена које су по својој природи хитна, обавља 
и друге послове по налогу предсеника суда, 
секретара суда, управитеља писарнице и шефа 
писарнице.

III Место рада: Београд, Масарикова 2.

IV Врста радног односа: радно место 
попуњава се заснивањем радног односа на 
неодређено време, уз обавезан пробни рад 
за оне који први пут заснивају радни однос у 
државном органу.

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

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем теста 
– писано);
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако кандидат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције „дигитална писменост”, неопходно 
је да уз пријавни обаразац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који је приложен и кандида-
та ослободи тестовне провере.

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.

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

Информације о материјалу за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
суда.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција:

1) За радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник:
– Познавање материјалних и процесних пропи-
са релевантних за надлежност суда – провера-
ваће се писаним путем (тест).
– Поседовање знања и вештина за израду нацр-
та судских одлука и других аката – провераваће 
се усменим путем (разговор са кандидатом).
– Вештина презентације, вештина управљања 
поступком и вештина извештавања у предмети-
ма – провераваће се усменим путем (разговор 
са кандидатом).

2) За радно место записничар:
– Познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију рада суда – провераваће се 
писаним путем (тест).
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– Познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку, Закон о државним 
службеницима и Закон о раду – провераваће се 
писаним путем (тест).
– Технике припреме материјала и вођење 
записника – провераваће се усменим путем 
(разговор са кандидатом).

3) За радно место за административно-техничке 
послове у судској писарници:
– Познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију рада суда – провераваће се 
писаним путем (тест).
– Познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку, Закон о државним 
службеницима, Закон о уређењу судова, Зако-
на о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава и прописи којим се уређује упо-
треба печата и штамбиља у државном ограну 
– провераваће се писаним путем (тест).
– Знања и вештине потребне за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима у 
оквиру правосудног информационог система 
– провераваће се усменим путем (разговор са 
кандидатом).

4) За радно место за пријем поште:
– Познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију рада суда – провераваће се 
писаним путем (тест).
– Познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку, Закон о држав-
ним службеницима, Закон о уређењу судова 
и прописи којим се уређује употреба печата и 
штамбиља у државном ограну – провераваће се 
писаним путем (тест).
– Знања и вештине потребне за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима у 
оквиру правосудног информационог система 
– провераваће се усменим путем (разговор са 
кандидатом).

5) За радно место експедитор поште:
– Познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију рада суда – провераваће се 
писаним путем (тест).
– Познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку, Закон о држав-
ним службеницима, Закон о уређењу судова 
и прописи којим се уређује употреба печата и 
штамбиља у државном ограну – провераваће се 
писаним путем (тест).
– Знања и вештине потребне за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима у 
оквиру правосудног информационог система 
– провераваће се усменим путем (разговор са 
кандидатом).

Време за израду писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата.
Време за припрему усменог задатка не може 
бити дуже од тридесет минута.

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

4. Интервју са комисијом: Процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Општи услови за рад: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности и радног односа; да учесник 

конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 
15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања огласа у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – листу „Послови”.

VIII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презента-
цији суда (www.bg.pr.sud.rs)

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се на шалтеру пријема 
Привредног суда у Београду, Масарикова 2, 
Београд или путем поште на исту адресу са 
назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места – назив рад-
ног места”.

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

Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
према подацима назначеним у пријави за дос-
таву обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који 
успешно прођу фазу провере компетен-
ција, пре интервјуа са комисијом:
1. биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству,
2. уверење о држављанству Републике Србије,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплома којом се потврђује стручна спрема,
5. за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник: уверење о положеном пра-
восудном испиту,
6. за радно место записничар: уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у 
државним органима и уверење о положеном 
испиту за дактилографа Iа или Iб класе,
7. за радно место за административно-технич-
ке послове у судској писарници, радно место за 
пријем поште и радно место експедитор поште: 
уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима,
8. потврда да учеснику раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа 
издате од стране државног органа у коме је 
учесник конкурса био у радном односу,
9. уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (не старије од шест месеци),
10. доказ о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство у струци),
11. други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

Као државни службеник може да се запос-
ли и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу коме ради 
или решење да је нераспоређен, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених.
 
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16), прописано је између осталог да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-

ке орган може да изврши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама.

Кандидат у обрасцу пријаве заокружује начин 
на који жели да се прибављају подаци из служ-
бених евиденција.

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном правосудном испиту и уверење да 
кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Сви докази прилажу се у оригиналу или копији 
која је оверена код јавног бележника.

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

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
успешно прођу фазу провере компетенција, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на наведену 
адресу суда са назнаком „За јавни конкурс”.

XI Место и време провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије пријаве су благовремене, допуште-
не, разумљиве и потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести 
изборни поступак, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на начин који су навели у 
својим пријавама. Изборни поступак ће започе-
ти по истеку рока за подношење пријава.

Провера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетен-
ција, као и интерјву са комисијом обавиће се 
у просторијама Привредног суда у Београду, 
Масарикова 2, а о месту провере понашајних 
комптенција кандидати ће бити благовремено 
обавештени.

XII Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Секретар суда Жарко 
Кујунџић, контакт телефон 011/2060-120 или 
зграда суда Београд, Масарикова 2, први спрат, 
канцеларија 120.

НАПОМЕНЕ:
– Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и 
неразумљиве пријаве биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.
– Положен државни испит није услов нити 
предност за заснивање радног односа.
– Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од 6 месеци од дана засни-
вања радног односа.
– Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима избор кандидата врши се на основу 
провере компетенција.
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– Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
– Привредни суд у Београду не врши дискрими-
нацију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности, етничког порекла или инвали-
дитета. Конкуренција се заснива на квалитету 
и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази, појмови, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
– Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији и огласној табли Привредног суда у 
Београду, на порталу е-управе и на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26

тел. 011/3622-345

Саветник за подршку кадровским 
пословима

привремено повремени послови

Опис посла: учествује у припреми појединач-
них аката о правима, обавезама и дужностима 
запослених из радног односа; припрема доку-
ментацију за израду појединачних аката у вези 
са службеним и студијским путовањима у земљи 
и иностранству; припрема појединачних ака-
та о коришћењу годишњих одмора за запос-
лене и води евиденције у вези са утврђеним и 
искоришћеним данима; учествује у спровођењу 
поступка пријема нових запослених у Министар-
ству; стара се о роковима за годишњу регистра-
цију службених возила, роковима за проверу тех-
ничке исправности службених возила, о њиховом 
текућем одржавању и контролише оправданост 
извршених поправки и исправност достављених 
рачуна; припрема обавештења и информације, 
који се односе на евентуалне промене у раду 
Секретаријата и осталих унутрашњих јединица у 
Министарству; сарађује са Управом за заједничке 
послове републичких органа.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области Правне науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, познавање 
рада на рачунару. Заинтересовани кандида-
ти да пошаљу ЦВ на е-mail: zorana.colakovic@
mpravde.gov.rs Рок за пријављивање је 
01.07.2023. год.

КРАЉЕВО

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Војвођанска 3-5

Референт – технички секретар 

Опис послова: Припрема материјал, заказује и 
води евиденцију састанака, рокова и обавеза 
руководиоца и директора, прима, разврстава 
и дистрибуира службену пошту и другу доку-
ментацију, води евиденцију о кретању дистри-
буиране поште и извршеној коресподенцији, 
комуникацира са странкама путем телефона, 
спроводи странке према протоколу, прикупља, 
уређује, припрема и контролише податке неоп-

ходне за израду анализа, извештаја и пројека-
та, пружа подршку у обради података из дело-
круга рада, ажурира податке у одговарајућим 
базама, пружа техничку подршку и прикупља 
и припрема документацију из делокруга свог 
рада, формира списе предмета, води пропи-
сане евиденције, пружа подршку припреми и 
одржавању састанака и води записнике на сас-
танку, врши обједињавање података и технич-
ку обраду извештаја и анализа, пружа технич-
ку подршку у припреми појединачних аката и 
прикупља и припрема документацију приликом 
израде аката, уговора и др., прикупља податке 
за израду одговарајућих докумената, извештаја 
и анализа, врши обједињавање података и 
техничку обраду извештаја и анализа, издаје 
одговарајуће потврде и уверења, врши канце-
ларијске послове, обавља административне 
послове у вези са кретањем предмета, води 
општи деловодник, пописе аката и заводи, раз-
води, архивира и задужује акта, врши распо-
ређивање, отпрему и доставу документације и 
поште, пружа подршку припреми и одржавању 
састанака, припрема и умножава материјал за 
рад, води евиденцију опреме и осталих сред-
става и стара се о набавци, чувању и подели 
потрошног канцеларијског материјала, води 
прописане евиденције и ажурира податке у 
одговарајућим базама, и обавља друге посло-
ве по налогу непосредног руководиоца, других 
руководилаца и директора. За свој рад непо-
средно је одговоран руководиоцу и директору.

УСЛОВИ: IV степен – средња стручна спрема, 
друштвеног или техничког смера, три године 
радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места. 
Пријава на јавни конкурс и докази који се при-
лажу уз пријаву: биографија која мора да садр-
жи елементе који доказују релевантну стручност 
и резултате претходног рада са кратким прегле-
дом остварених резултата у раду, име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, адресу 
становања, контакт телефон, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства 
са кратким описом послова на којима је учесник 
радио до подношења пријаве за конкурс доказ 
о пословној способности; лекарско уверење о 
здравственој способности; исправе којим се 
доказује дужина и врста радног искуства у стру-
ци (оригинал или оверене фотокопије); доказ о 
радном искуству на том радном месту; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе, уверење надлежног органа да про-
тив кандидата није покретнута истрага, нити 
подигнута оптужница, односно да се не води 
кривични поступак (не старије од шест месеци); 
уверење надлежног органа из казнене евиден-
ције да кандидат није осуђиван на условну или 
безусловну казну затвора за кривична дела про-
тив привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности (оригинал уверења или потврде издат 
од стране надлежне полицијске управе, не ста-
рије од шест месеци). Рок за подношење прија-
ва је до 12. јануара 2023. године. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
конкурса у дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије. 
Оглас ће бити објављен и на интернет страници 
Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код надлежног органа 
комисија неће разматрати и одбациће их својим 
закључком. Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: конкурсна комисија ће у 
изборном поступку усмено утврђивати струч-
ну оспособљеност и вештине кандидата који 
испуњавају следеће услове: 1) стручно знање: 
Закон о јавним агенцијама („Службени гласник 

РС”, бр. 18/2005, 81/2005 – испр. и 47/2018), 
Закон о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) и Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе („Службени глас-
ник РС”, бр. 21/2020 и 32/2021); 2) савесност и 
педантност; 3) комуникативност и љубазност; 
4) способност веште вербалне и писане кому-
никације; 5) мотивација за рад и упознатост са 
организацијом; 6) предузимљивост и организо-
ваност; 7) емоционална стабилност и сталоже-
ност; 8) промишљеност, поверљивост, одме-
реност и дискретност; 9) рад на рачунару; 10) 
познавање дактилографије и пословне корес-
понденције. Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Општинска стам-
бена агенција Врњачка Бања, Војвођанска 3-5, 
36210 Врњачка Бања, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места на неодређено време референт – технич-
ки секретар”. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, о месту, 
датуму и времену спровођења изборног поступ-
ка биће благовремено обавештени на контакте 
које наведу у својим пријавама. Лице задуже-
но за обавештења о јавном конкурсу: Срећко 
Гуџић, телефон 036/612-628.

ПАНЧЕВО

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Привредни суд у Панчеву, Панчево, Улица 
војводе Радомира Путника 13-15.

II Радна места која се попуњавају:

1. Извршилачко радно место 
записничар, звање референт

Опис послова: обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату и са дактилограф-
ских трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсте табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга коригује унете податке, стара се 
о савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и пре-
носу података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штам-
паних ствари и публикација, води евиденцију 
о свом раду, ради и друге послове по налогу 
судије и председника Суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање 2 године радног искуства у 
струци, положен испит за дактилографа I кла-
се, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функцио-
налне компетенције, понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
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У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази 
изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних ком-
петенција
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест); 
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом на 
рачунару); 
– пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост”, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.

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

Информације о материјалу за припрему канди-
дата за проверу опште функционалне компе-
тенције „организација и рад државних органа 
Републике Србије” могу се наћи на интернет 
презентацији суда.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Међу кандидатима врши се прове-
ра посебних функционалних компетенција за 
радно место записничар:

а) Посебна функционална компетенција у 
области рада записничар – познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организацију 
рада суда (Судски пословник, Закон о општем 
управном поступку, Закон о државним службе-
ницима и Закон о раду) – провера ће се вршити 
писаним путем – тестом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Време за израду теста је 45 (четр-
десет пет) минута. Кандидат може на свако 
питање дати, односно заокружити само један 
одговор. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако 
се кандидат на тесту служи недозовољеним 
средствима (коришћење уџбеника, бележака, 
мобилних телефона, преписивање и др.) коми-
сија ће удаљити кандидата са теста. У том слу-
чају сматра се да кандидат није положио тест.

б) Посебна функционална компетенција за 
радно место записничар – поседовање вешти-
не куцања и познавање подзаконских аката, 
интерних процедура и других аката органа 
релевантних за обављање послова радног мес-
та записничара – провера ће се вршити прак-
тичним радом и усменим путем – разговор са 
кандидатом. 
Практични рад са кандидатом захтева да канди-
дат на рачунару куца текст судске одлуке коју 
члан комисије гласно диктира. Сви кандидати 
раде исту одлуку, а време провере је 5 (пет) 
минута.

Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног зада-
така који је типичан за обављање послова рад-
ног места. Време за припрему задатака је 15 
(петнаест) минута.

Мерила која ће бити коришћена за вредновање 
функционалних компетенција путем разговора 
са кандидатима су следећа: стручна заснова-
ност, аналитичност и систематичност, позна-
вање поступака, метода и техника рада, пре-
цизност и тачност у навођењу података, те 
прикладан речник и стил писања/изражавања.

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

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

IV Врста радног односа и место рада: Рад-
ни однос се заснива на неодређено време у 
Привредном суду у Панчеву. Место рада: Пан-
чево, Улица војводе Радомира Путника број 
13-15.

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

VI Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Датум оглашавања: 
28.12.2022 године. Јавни конкурс је оглашен 
на огласној табли Привредног суда у Панчеву, 
на интернет презентацији Привредног суда у 
Панчеву, на порталу е-управе и на интернет 
презентацији и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – публикацији „Послови”.
Последњи дан рока за подношење пријава је 
05.01.2023 године.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Привредног суда у Панчеву www.pa.pr.
sud.rs.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се непосредно у Прив-
редни суд у Панчеву, Улица војводе Радомира 
Путника 13-15, канцеларија број 224 (2. спрат 
зграде правосудних органа), административно 
техничком секретару судске управе или путем 
поште препорученом пошиљком на исту адре-
су са назнаком „Пријава на јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места – Су 
V-35-61/22”.

Свака пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве на конкурс ће 
о додељеној шифри бити обавештени у року 

од три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазу провере посебних 
функционалних компетенција, пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом:
– биографија; 
– потврда о досадашњем радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); 
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; 
– оригинал или оверена фотокопија – доказ о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима 
– оригинал или оверена фотокопија – доказ о 
положеном испиту за дактилографа I класе; 
– потврда да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издата од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу; 
– оригинал уверење да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
(шест) месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци); 
– оригинал уверења издатог од стране суда да 
против кандидата није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница, односно да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
– образац 1 – или 1а – изјава у којој се учес-
ник конкурса опредељује да ли ће сам доста-
вити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њих. Одредбама члана 9 и члана 103 
Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/2016) прописано је 
између осталог да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Документ о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција је: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, и 
уверење да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница, односно 
да се не води кривични поступак. Потребно 
је да кандидат попуни изјаву (образац 1. или 
1а.) којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кан-
дидат учинити сам. Обрасци 1. и 1а. могу се 
преузети на интернет презентацији Привредног 
суда у Пачеву у оквиру обавештења о конкур-
су. Попуњене изјаве је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазу провере посеб-
них функционалних компетенција, пре интер-
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вјуа 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 при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка.
Докази се предају непосредно на напред наве-
дену адресу суда или достављају путем поште 
на напред наведену адресу суда са назнаком 
„За јавни конкурс”.

Х Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести у просторијама Привредног 
суда у Панчеву, Улица војводе Радомира Пут-
ника 13-15.

Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве. Изборни поступак ће започети по исте-
ку рока за подношење пријава.

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

ХI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Несторов Душанка, контакт теле-
фон: 013/344-170, или зграда правосудних 
органа у Панчеву, Улица војводе Радомира 
Путника број 13-15, канцеларија број 225 (2. 
спрат).

Напомене:
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење да кандидат није осуђиван. Законом о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом, врши увид у подат-
ке 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 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама (члан 103 
став 3).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће 
одбацити решењем.
Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно 
да га положи у прописаном року. 
Положен државни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. 
Пробни рад је обавезан за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-

жен државни стручни испит, дужан је да поло-
жи државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа.
Доказ о здравственој способности достављаља 
само кандидат који буде изабран.
Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована одлуком председника Привредног 
суда у Панчеву.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
Привредни суд у Панчеву не врши дискрими-
нацију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности и етничког порекла или инвали-
дитета. Конкуренција се заснива на квалитету 
и отворена је за све који испуњавају прописа-
не услове. Сви изрази и појмови који су у овом 
огласу изражени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Привредног суда у Панчеву www.pa.pr.
sud.rs, на огласној табли Привредног суда у 
Панчеву и на интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети 
на званичној интернет презентацији Привред-
ног суда у Панчеву www.pa.pr.sud.rs

ПОЖАРEВАЦ

ЈАВНА УСТАНОВА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Партизанска 1
тел. 012/555-177

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове – руководилац сектора

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа за послове из овог огласа су општи 
услови за заснивање радног односа утврђени 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аутентично тумачење) и Посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова и радних места 
у Јавној установи „Спортски центар Пожаревац” 
у Пожаревцу број 351 од 09.06.2022. године за 
послове дипломирани економиста за финан-
сијско-рачуноводствене послове – руководилац 
сектора су: високо образовање: на основним 
академским студијама из области економских 
наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
(ниво 7.1) односно специјалистичким струков-
ним студијама по пропису који уређује висо-
ко образовањепочев од 10.09. 2005. године; 
односно на основним студијамаиз области еко-
номских наука, у трајању од најмање 4 године 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, знање рада на рачуна-
ру (word и Excel); радно искуство у трајању 
од најмање три године у обављању финан-
сијско-рачуноводствених послова. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању; копија личне карте – очитана 
лична карта; извод из матичне књиге рођених; 
потврда о радном стажу; лична и радна био-

графија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. Приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос а подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији НСЗ „Послови”. Разговори са кандидатима 
који буду ушли у ужи избор биће обављени по 
разматрању пријава. Одлуку о избору кандида-
та доноси директор у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Пријаве се 
подносе путем поште на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове дипломирани еконо-
миста за рачуноводствено-финансијске посло-
ве – руководилац сектора”. Контакт телефон: 
012/555-177. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса 
неће се разматрати.

СУБОТИЦА

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

Записничар у звању референт

Опис послова: обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, води записнике, пише 
позиве за рочишта, доставнице, повратнице, 
обавља послове по диктату код судије, води 
рачуна о уредности списа који морају бити 
полепљени хронолошким редом, дежура са 
судијом по плану дежурства, обавља и друге 
послове по налогу судије и председника суда.

Услови: завршена средња школа III или IV 
степен друштвеног, природног или техничког 
смера, положен испит за дактилографа I кла-
се, положен државни стручни испит, најмање 
две године радног искуства у струци и потреб-
не компетенције за рад на овом радном месту. 
Општи услови за запослење: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије, да му није раније престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа, да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. 

Врста радног односа и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у Пре-
кршајном суду у Суботици, Трг Лазара Нешића 
1. Пробни рад је обавезан за оне који први 
пут заснивају радни однос у државном орга-
ну. Пробни рад за радни однос заснован на 
неодређено време траје шест месеци. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Држав-
ни службеник на пробном раду који је радни 
однос засновао на неодређено време и држав-
ни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен држав-
ни стручни испит, полаже државни стручни 
испит у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа.

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције, и фазе у којој се спрово-
ди интервју са конкурсном комисијом (у даљем 
тексту: Комисија). 
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Администрација и управа

Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку и начин њихове провере: 

1. Опште функционалне компетенције: 
а) организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (проверава се путем теста са 
питањима затвореног типа, који кандида-
ти решавају обележавањем једног од више 
понуђених одговора, а према материјалу за 
припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција који се може наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs,); 
б) дигитална писменост (проверава се реша-
вањем задатака практичним радом на рачуна-
ру према материјалу за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција 
који се може наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs, a кандидати 
који су приложили одговарајући сертификат, 
потврду или други писани доказ о поседовању 
ове компетенције се не проверавају и добијају 
3 бода); 
в) пословна комуникација (проверава се писме-
ном симулацијом према материјалу за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција који се може наћи на сајту Служ-
бе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs). 
Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата. 

2. Посебне функционалне компетенције:
а) Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања (прове-
рава се усменим путем – разговор са канди-
датом);
б) Посебна функционална компетенција у 
области рада дактилобиро – познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организацију 
рада суда – Закон о државним службеницима, 
Судски пословник, познавање прописа којима 
се уређује употреба печата и штамбиља (прове-
рава се путем теста и усменим путем – разговор 
са кандидатом); 
в) Посебна функционална компетенција за рад-
но место записничар – знање и вештине за рад 
у пословном софтверу за управљање предмети-
ма у оквиру правосудног информационог систе-
ма (проверава се усменим путем – разговор са 
кандидатом).
Тест се састоји од 15 питања са више понуђе-
них одговора. Кандидати одговарају на питања 
заокруживањем једног од понуђених одговора. 
Време за израду теста је 45 минута. Разговор 
са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту за које је 
расписан конкурс. Време за припрему усменог 
задатка је 15 минута. 

3. Понашајне компетенције: 
а) управљање информацијама; б) управљање 
задацима и остваривање резултата; в) оријен-
тација ка учењу и променама; г) изградња и 
одржавање професионалних односа; д) савес-
ност, посвећеност и интегритет. 
Наведене понашајне компетенције ће се прове-
равати путем интервјуа са кандидатима бази-
раног на компетенцијама. Након што се изврши 
провера општих и посебних функционалних и 
понашајних компетенција кандидата, Комисија 
ће обавити интервју са кандидатима, који под-
разумева разговор са кандидатима у циљу про-
цене мотивације за рад на радном месту и при-
хватања вредности државних органа.

ОСТАЛО: Образац пријаве на конкурс и адреса 
на коју се пријава подноси: Пријава на јавни 
конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Прекршајног 
суда у Суботици. Уредно попуњен, одштампан 
и потписан Образац пријаве подноси се поштом 

на адресу Прекршајни суд у Суботици, 24000 
Суботица, Трг Лазара Нешића 1, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места записничар”. При-
ликом предаје пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у Oбразац пријаве након што 
Комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносилац 
пријаве се обавештава о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначио/назначила за доставу оба-
вештења. 

Рок за подношење пријава на конкурс: 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Вукица Видаковић, судијски 
помоћник – виши судијски сарадник, број теле-
фона: 024/554-955, 024/641-160. 

Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: По истеку 
рока за подношење пријава на конкурс, Коми-
сија прегледа све приспеле пријаве и на осно-
ву података из пријаве саставља списак канди-
дата који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу њима спроводи изборни 
поступак. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве Комисија одба-
цује решењем. Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у Обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Прекршајног суда у Суботици, Трг Лаза-
ра Нешића 1, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона или 
имејл адресе) које наведу у пријави. Изборни 
поступак ће започети по истеку рока за подно-
шење пријава. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или имејл адресе), које 
наведу у својим Обрасцима пријаве. Комисија 
ће на основу постигнутих резултата кандида-
та у свим фазама изборног поступка сачинити 
листу свих кандидата који су испунили мерила 
прописана за избор, рангирањем према резул-
татима кандидата од највећег ка најмањем, коју 
листу ће доставити председнику Прекршајног 
суда у Суботици. 

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са комисијом: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; 
диплома којом се потврђује стручна спрема; 
потврда да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, издате од 
стране државног органа у коме је учесник кон-
курса био у радном односу; уверење да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци, издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије (не 
старије од шест месеци); друге доказе о стече-
ним знањима и вештинама (ближе означене у 
Обрасцу пријаве који чини саставни део овог 
конкурса, а које учесници конкурса наведу). 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених, подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 

у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Сви докази прилажу 
се на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на срп-
ски језик и оверени од стране овлашћеног суд-
ског преводиоца. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностран-
ству мора бити нострификована. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Комисијом позивају се да, у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Канди-
дати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на горе 
наведену адресу Прекршајног суда у Суботици. 

НАПОМЕНЕ: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) прописа-
но је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује. Потребно је 
да кандидат у делу „Изјава*” у Обрасцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција. Овај 
оглас оглашава се на интернет презентацији и 
огласној табли суда, на порталу е-управе и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

Радно место за експедицију у звању 
референт

Опис послова: прима списе, поднеске, теле-
граме и остала писмена упућена суду преко 
поштанске службе, курира, достављача или 
непосредно од странака, отвара, прегледа и 
разврстава писмена, одваја писмена према хит-
ности и материји и распоређује их, ставља и 
попуњава отисак пријемног печата, врши при-
прему писмена и пакета за отпрему, отпрема 
писмена и пакете поштанској и доставној служ-
би, води одговарајуће помоћне књиге (књи-
га препорука, доставне књиге и сл.) и друге 
послове по налогу шефа писарнице. 

Услови: завршена средња школа III или IV 
степен друштвеног, природног или техничког 
смера, положен државни стручни испит, нај-
мање две године радног искуства у струци и 
потребне компетенције за рад на овом радном 
месту. Општи услови за запослење: да је учес-
ник конкурса пунолетан држављанин Републи-
ке Србије, да му није раније престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа, да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

Врста радног односа и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у Пре-
кршајном суду у Суботици, Трг Лазара Нешића 
1. Пробни рад је обавезан за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. Проб-
ни рад за радни однос заснован на неодређе-
но време траје шест месеци. Положен држав-
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ни стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. Државни службеник 
на пробном раду који је радни однос засновао 
на неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције, и фазе у којој се спрово-
ди интервју са конкурсном комисијом (у даљем 
тексту: Комисија). 

Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку и начин њихове провере: 

1. Опште функционалне компетенције: 
а) организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (проверава се путем теста са 
питањима затвореног типа, који кандида-
ти решавају обележавањем једног од више 
понуђених одговора, а према материјалу за 
припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција који се може наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs,); 
б) дигитална писменост (проверава се реша-
вањем задатака практичним радом на рачуна-
ру према материјалу за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција 
који се може наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs, a кандидати 
који су приложили одговарајући сертификат, 
потврду или други писани доказ о поседовању 
ове компетенције се не проверавају и добијају 
3 бода);
в) пословна комуникација (проверава се писме-
ном симулацијом према материјалу за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција који се може наћи на сајту Служ-
бе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs).
Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата. 

2. Посебне функционалне компетенције: 
а) Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања (прове-
рава се усменим путем – разговор са канди-
датом); 
б) Посебна функционална компетенција у 
области рада судска писарница – познавање 
прописа релевантних за надлежност и органи-
зацију рада суда – Закон о државним службе-
ницима, Судски пословник, познавање прописа 
којима се уређује употреба печата и штамбиља 
(проверава се путем теста и усменим путем – 
разговор са кандидатом); 
в) Посебна функционална компетенција за рад-
но место за експедицију – знање и вештине за 
рад у пословном софтверу за управљање пред-
метима у оквиру правосудног информационог 
система (проверава се усменим путем – разго-
вор са кандидатом). 
Тест се састоји од 15 питања са више понуђе-
них одговора. Кандидати одговарају на питања 
заокруживањем једног од понуђених одговора. 
Време за израду теста је 45 минута. Разговор 
са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту за које је 
расписан конкурс. Време за припрему усменог 
задатка је 15 минута. 

3. Понашајне компетенције: 
а) управљање информацијама; б) управљање 
задацима и остваривање резултата; в) оријен-
тација ка учењу и променама; г) изградња и 
одржавање професионалних односа; д) савес-

ност, посвећеност и интегритет. Наведене 
понашајне компетенције ће се проверавати 
путем интервјуа са кандидатима базираног на 
компетенцијама. Након што се изврши провера 
општих и посебних функционалних и понашај-
них компетенција кандидата, Комисија ће оба-
вити интервју са кандидатима, који подразуме-
ва разговор са кандидатима у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа.

ОСТАЛО: Образац пријаве на конкурс и адреса 
на коју се пријава подноси: Пријава на јавни 
конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Прекршајног 
суда у Суботици. Уредно попуњен, одштампан 
и потписан Образац пријаве подноси се поштом 
на адресу Прекршајни суд у Суботици, 24000 
Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1, са назна-
ком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места за експедицију”. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у Oбразац пријаве 
након што Комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења. 

Рок за подношење пријава на конкурс: 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Вукица Видаковић, судијски 
помоћник – виши судијски сарадник, број теле-
фона: 024/554-955, 024/641-160. 

Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: По истеку 
рока за подношење пријава на конкурс, Коми-
сија прегледа све приспеле пријаве и на осно-
ву података из пријаве саставља списак канди-
дата који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу њима спроводи изборни 
поступак. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве Комисија одба-
цује решењем. Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у Обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести у просторија-
ма Прекршајног суда у Суботици, Трг Лазара 
Нешића 1, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона или 
имејл адресе) које наведу у пријави. Изборни 
поступак ће започети по истеку рока за подно-
шење пријава. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или имејл адресе), које наве-
ду у својим Обрасцима пријаве. Комисија ће на 
основу постигнутих резултата кандидата у свим 
фазама изборног поступка сачинити листу свих 
кандидата који су испунили мерила прописа-
на за избор, рангирањем према резултатима 
кандидата од највећег ка најмањем, коју листу 
ће доставити председнику Прекршајног суда у 
Суботици. 

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са комисијом: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; 
диплома којом се потврђује стручна спрема; 

потврда да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, издате од 
стране државног органа у коме је учесник кон-
курса био у радном односу; уверење да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци, издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије (не 
старије од шест месеци); друге доказе о стече-
ним знањима и вештинама (ближе означене у 
Обрасцу пријаве који чини саставни део овог 
конкурса, а које учесници конкурса наведу). 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених, подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Сви докази прилажу 
се на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на срп-
ски језик и оверени од стране овлашћеног суд-
ског преводиоца. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностран-
ству мора бити нострификована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Комисијом позивају се да, у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Канди-
дати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на горе 
наведену адресу Прекршајног суда у Суботици. 

НАПОМЕНЕ: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) прописа-
но је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује. Потребно је 
да кандидат у делу „Изјава*” у Обрасцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција. Овај 
оглас оглашава се на интернет презентацији и 
огласној табли суда, на порталу е-управе и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Пословни центри НСЗ
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ВРАЊЕ

ВИШИ СУД У ВРАЊУ
17500 Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1

тел. 017/422-711

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Виши суд у Врању, Врање, Краља Стефана 
Првовенчаног број 1

II Радно место које се попуњава: 

Извршилачко радно место 
записничар, звање референт

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

Услови: IV степен средње стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен испит за дактилографа Iа или Iб кла-
се, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место. 

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне компетенције, посебне 
функционалне компетенције, понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног 
поступка врши се вредновање кандидата и само 
кандидат који испуни унапред одређено мери-
ло за проверу одређених компетенција у јед-
ној фази изборног поступка може да учествује 
у провери следећих компетенција у истој или 
наредној фази изброног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провера ће се вршити писаним 
путем – тест; 
– дигитална писменост – провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ – сертификат о 
познавању рада на рачунару; 
– пословна комуникација – провера ће се врши-
ти писаним путем – тест. 

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештине из наведене области на тра-
женом нивоу (који подразумева поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачу-
нара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације) и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције „дигитална писменост”, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), достави и тражени доказ у оригиналу или 

у овереној копији. Конкурсна комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо тестовне провере, однос-
но Конкурсна комисија може одлучити да се 
кандидату ипак изврши провера наведене ком-
петенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка.
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији суда Питања за проверу општих фунц-
кионалних компетенција државних службеника, 
а пример теста за проверу пословне комуника-
ције и дигиталне писмености на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то: 
– Посебна функционална компетенција за 
радно место записничар – познавање пропи-
са: Судски пословник, Закон о општем управ-
ном поступку и Закон о државним службени-
цима – провера ће се вршити писаним путем 
– тестом.
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место записничар – поседовање вештине 
куцања – провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару тако што ће члан Комисије 
гласно диктирати судску одлуку коју ће кан-
дидати куцати на рачунару. Сви кандидати ће 
радити исту судску одлуку а време за проверу 
је 10 минута.
– Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место записничар – положен испит за дак-
тилографа прве класе – провера ће се вршити 
увидом у потврду о положеном испиту.

Провера посебних функционалних ком-
петенција путем писменог теста: Писани 
тест се састоји од 15 питања са више понуђе-
них одговора. Кандидати одговарају на питања 
заокруживањем једног од понуђених одговора. 
Време за израду теста је 45 (четрдесет пет) 
минута. Кандидат може на свако питање дати, 
односно заокружити само један одговор. Свако 
брисање или исправка датог одговора сматра се 
као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту 
служи недозвољеним средствима (коришћење 
уџбеника, бележака, мобилних телефона, пре-
писивање и др.) комисија ће удаљити кандида-
та са теста. У том случају сматра се да канди-
дат није положио тест. Сваки тачан одговор на 
питање доноси један бод. 
Мерила која ће бити коришћена за вредновање 
функционалних компретенција путем разогово-
ра са кандидатима су следећа: стручна засно-
ваност, аналитичност, систематичност, прециз-
ност и тачност у навођењу података и јасноћа у 
изношењу личног става и мишљења. 

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција вршиће се 
од стране дипломираног психолога, која под-
разумева психолошку процену способности, 
особина личности и мотивација за конкретно 
радно место. 

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

IV Врста радног односа и место рада: Рад-
ни однос се заснива на неодређено време у 
Вишем суду у Врању, уз обавезан пробни рад 
за оне који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) 
месеци. Место рада: Врање, Краља Стефана 
Првовенчаног 1.

V Општи услови за рад на радном месту: 
да је учесник пунолетан држављанин Републи-
ке Србије; да учеснику конкурса није раније 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа; да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци. 

VI Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање – публикација 
„Послови”.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Вишег суда у Врању www.vr.vi.sud.rs. 
Напомена: моле се кандидати да приликом 
попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу да 
су преузели исправан Образац пријаве који се 
односи на радно место на које желе да конку-
ришу, односно да у горњем левом углу Обрасца 
пријаве пише тачан назив органа и радног мес-
та на које се конкурише. 
Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се на шалтеру пријема 
Вишег суда у Врању, улица Краља Стефана 
Првовенчаног број 1, Врање или путем поште 
на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места – Су В-35/203-2022”.

Свака пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве на конкурс ће 
о додељеној шифри бити обавештени у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења. 

VIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: 
– биографија са потврдом о досадашњем рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство); 
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
државанству Републике Србије; 
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; 
– оригинал или оверена фотокопија – доказ о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); 
– потврда да учеснику конкурса није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
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са издата од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу; 
– оригинал уверење да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
(шест) месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, на ста-
рији од шест месеци; 
– Образац 1 или 1а – изјава у којој се учес-
ник конкурса опредељује да ће сам доставити 
податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо 
њих. Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је између осталог да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. Документа о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција су: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном 
правосудном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву 
(Образац 1 или 1а) 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. Обрасци 1 или 1а могу 
се преузети на интернет презентацији Вишег 
суда у Врању у оквиру обавештења о конкур-
су. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе. 
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова односно општинским управа-
ма, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије документа које су овере-
не пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована. 

IX Рок за подношење доказа: Кандидати 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 пријема обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. 
Докази се предају непосредно на напред наве-
дену адресу суда или достављају путем поште 
на напред наведену адресу суда са назнаком 
„За јавни конкурс”.

X Датум и место провере компетенције 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
које испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спорвести у просторијама Вишег суда у 

Врању, Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1. 
Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве. Изборни поступак ће започети по исте-
ку рока за подношење пријава. 
Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Александра Младеновић, секретар 
суда, контакт телефон: 017/422-711. 

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном правосудном испиту и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбачене.
Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни односу државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, дужан је да поло-
жи државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа. 
Доказ о здравственој способности достављају 
само кандидати који буду изабрани. 
Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким усло-
вима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована одлуком председника Вишег суда у 
Врању.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
Виши суд у Врању не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, национал-
ности и етничког порекла или инвалидитета. 
Конкуренција се заснива на квалитету и отво-
рена је за све који испуњавају прописане усло-
ве. Сви изрази и појмови који су у овом огласу 
изражени у граматичком мушком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола. 
Јавни конкурс се објављује на интернет презен-
тацији Вишег суда у Врању www.vr.vi.sud.rs, на 
огласној табли Вишег суда у Врању, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за свако радно 
место, може се преузети на званичној презен-
тацији Вишег суда у Врању www.vr.vi.sud.rs.

Трговина и услуге

АУТО КУЋА 
„КОМПРЕСОР ПРОДАЈА 

АУТОМОБИЛА” ДОО
11000 Београд 

Жоржа Клемансоа 19
тел. 065/2850-711

e-mail: milica.tanasijevic@akkompresor.rs

Перач возила
пробни рад

УСЛОВИ: Лице са I, II, III, IV степеном стручне 
спреме; возачка дозвола Б категорије. Јављање 
кандидата на телефон, 065/2850-711, лице за 
контакт: Милица Танасијевић.

АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ
„МОМЧИЛОВИЋ 011”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 36, лок. 8

тел. 011/3031-205

Агент за посредовање  
у некретнинама

пробни рад 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV VI, VII или степен стручне спреме у 
било којем занимању.

Правник
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Пословни секретар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV VI, VII или степен стручне спреме у 
било којем занимању.

ОСТАЛО: пријаве слати на e-mail: jokanovic.
momcilovic@gmail.com у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

ДОН МИЛК ДОО
34000 Крагујевац
тел. 065/8728-403

Продавац у прехрамбеној 
продавници
2 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неопход-
но. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
послодавцу на контакт телефон: 065/8728-403. 
Рок за пријављивање 15.01.2023. године.

ЦИП – ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ 

И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО
36000 Краљево 
Аеродромска 5

Хигијеничарка
одржавање чистоће и хигијене погона и 

пословног простора

Могућност сталног запослења, уколико кан-
дидат оствари тражене резултате у раду. Сва 
заинтересована лица могу послати своје радне 
биографије на e-mail: posao@cip-networks.rs.
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Трговина и услуге / Медицина

СЛОДЕС ДОО 
11090 Београд, Борска 92 ф

тел. 011/359-33-72
e-mail: administracija@slodes.rs

Конобар 
место рада Раковица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у наведе-
ном занимању. Рад у сменама.

Аутоелектричар 
место рада Добановци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, у наведе-
ном занимању. Рад у сменама.

ОСТАЛО: кандидати треба да се јаве на теле-
фон 011/3593-372; слање пријава на e-mail 
administracija@slodes.rs

РАДЊА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА
„R. CONCEPT”

18250 Ниш, Топличког партизанског одреда 8

Израда столова челичне 
конструкције
2 извршиоца

УСЛОВИ: бравар, варилац. Број телефона за 
контакт: 062/8367-234 (Ристић Велимир).

Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

11000 Београд 
Др Суботића старијег 5

Оглас објављен 26.10.2022. у публикацији 
„Послови”, број 1011 (за радно место виши 
санитарни техничар / санитарно еколошки 
инжењер, на одређено време до шест месеци, 
због повећаног обима посла, 2 извршиоца), 
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, положен стручни испит за звање 
доктора медицине и поседовање лиценце или 
решења о упису у комору. Потребна докумен-
тација: пријава на конкурс са биографијом, 
оверена фотокопија дипломе о завршеној шко-
ли, оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, лиценца или Решење о упису 
у комору (оригинал или оверена фотокопија), 
потврда о радном стажу уколико је кандидат 
био у радном односу, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или фотокопија која не 
може бити старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија не 
старија од 6 месеци), уверење из суда (не ста-
рије од 6 месеци). Оверене фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву са биографијом и 
потребном документацијом, доставити на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас 
за радно место ______ редни број __”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/8360-124

Доктор медицине – специјалиста
у интензивној нези ниво 2

УСЛОВИ: специјализација из интерне медицине, 
VII/2 степен стручне спреме; лиценца надлежне 
коморе. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
специјализацији из интерне медицине, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежне коморе, очитану личну карту, кратку 
биографију. Пријаве се подносе на горе наведе-
ну адресу или непосредно у Болници. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Возач возила Б категорије
у Одељењу судске медицине,  

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: обавља све послове возача у ДЗ, 
води евиденцију пређених километара и утрош-
ка горива и мазива, обавља све послове на 
прању, чишћењу и подмазивању возила, одр-
жавању чистоће паркинг простора у дворишту 
ДЗ, врши дневне прегледе возила пре, за време 
и после употребе, дужан је да у случају квара 
или штете возила обавести непосредног руко-
водиоца и шефа возног парка, превоз корисни-
ка по налогу непосредног руководиоца; упра-
вља моторним возилом по налогу руководиоца; 
води евиденцију о употреби моторног возила, 
пређеној километражи, потрошњи горива и 
мазива; припрема путни налог за коришћење 
возила; одржава возила у уредном и исправном 
стању; контролише исправност возила и угова-
ра поправке возила у сервисним радионицама; 
ради и друге послове из делокруга своје струке 
по налогу непосредног руководиоца и начелни-
ка службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање. Додатна знања / испити / радно 
искуство: возачка дозвола Б категорије. Уз мол-
бу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију возачке 
дозволе и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа, поштом или 
личном доставом у писарницу Дома здравља 
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV 
спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које 
радно место се конкурише. Резултати огласа ће 
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виша медицинска сестра – техничар
за потребе клинике за Хематологију,  

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства, пробни 

рад од три месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству рс; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
дозвола за рад – лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на пра-
вну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице); уверење о радном стажу издатог од стра-
не 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 кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
___ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

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 („Службени 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом; дозвола за рад – лиценца издата од 
стране надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издато од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати кон-
курса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на горе наведену адресу. Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

за рад на Првом одељењу – хируршка 
инфекција и колоректална хирургија 
у Служби за хирургију, на одређено 
време, од 6 месеци због повећаног 

обима посла

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

2. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за 
рад на Одељењу за цереброваскуларне 
болести са полуинтензивним лечењем 
у Служби за неурологију, на одређено 

време, од 6 месеци због повећаног 
обима посла

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

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

јединицама које обављају 
психијатријску делатност, 

које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем и 

задржавање пацијената без пристанка, 
за рад на Одељењу за болести 

зависности у Служби за психијатрију, 
на одређено време, ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

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

4. Помоћни радник – радник на кругу
за рад на Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време, ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

5. Помоћни радник – радник на кругу
за рад на Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време, ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

Кандидати за радна места 1, 2 и 3 подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радна места 4 и 5 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне кар-
те (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је сведочан-
ство издато на девојачко презиме).

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани канди-
дати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана 
од дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас објављен и на 
wеб сајту Опште болнице Крушевац и Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком „За оглас” са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише искључиво 
поштом а на адресу: Општа болница Крушевац, 
Косовска 16, 37000 Крушевац. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

тел. 012/550-111

1. Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: Превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и мен-
талне поремећаје коришћењем одговарајућих 
метода и техника, кроз примену принципа и 
процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију, односно 
обавља послове у оквиру своје стручне спреме 
под надзором доктора медицине, специјалис-
те или субспецијалисте; спроводи здравствену 
заштиту становништва; учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља кон-
султације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире 
и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање 
(медицински факултет) на интегрисаним ака-
демским 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. септем-
бра 2005. године; 2. положен стручни испит. 
Уз пријаву треба доставити и: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању – медицинском факултету; ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из МК рођених – оригинал; 
кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце. Пожељ-
но радно искуство у ковиду. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе.

2. Виши радиолошки техничар

Опис послова: Даје упутства пацијенту о при-
преми за снимање и зрачну терапију и о пона-
шању приликом снимања; поставља пацијента 
у положај пожељан за снимање и зрачну тера-
пију; припрема апаратуру и материјал потребан 
за снимање, односно зрачну терапију; снима 
пацијента, развија филм и процењује квалите-
та снимка; спроводи зрачну терпију; примењује 
одговарајуће мере заштите пацијента, заштите 
особља и простора и прати нежељена дејстава 
зрачења; обавља послове зрачног третмана за 
пацијенте код којих се спроводи транскутана 
радиотерпија, брахитерапија, радиохирургија 
и стереотаксична терапија као модалитет у 
лечењу малигних болести; припрема пацијен-
та и одређује адекватан положај пацијента за 
зрачни третман; спроводи радиотерапијске про-
цедуре на Гама ножу и Кибернетичком ножу; у 
зависности од сложености и места рада, сло-
жености процедура, нивоа ризика, контакта са 
пацијентима препознају се горе наведена радна 
места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање на 
струковим студијама 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. Уз пријаву треба доставити и: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о заврше-
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ним струковним студијама – виши / струковни 
радиолошки техничар; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод 
из МК рођених – оригинал; кандидати који су 
радили у струци дужни су да доставе и овере-
ну фотокопију лиценце. Пожељно радно иску-
ство у ковиду. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе.

3. Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

Опис послова: Планира и пружа услуге здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са 
праксом и стандардима савремене здравствене 
неге, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; обавља медицинске мере код болес-
ника у поступку неге, терапије, дијагностике и 
рехабилитације; примењује прописану терапију 
и контролише узимање лекова; врши припре-
му болесника и асистира лекару при интерве-
нијама; учествује у пријему болесника, визи-
ти, посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијен-
та, мери и евидентира виталне функције и др. 
показатеље; припрема простор, медицинску 
опрему, инструменте и материјал за рад; спро-
води мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног мате-
ријала; одлаже и уклања медицинских отпадна 
прописани начин; обавља послове из области 
јавног здравља (здравствено васпитање, врши 
вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравс-
твене статистике, води евиденције, узима лабо-
раторијски материјал); спроводи активности 
на популарисању давалаштва крви и компоне-
ната крви; врши прикупљање крви, компоне-
ната класичним и аферентним процедурама, 
тестирање крви, прераду, чување и дистрибу-
цију крви; припрема лекове из крви фракцио-
нисањем плазме; у зависности од сложености 
и специфичности радног места, сложености и 
специфичности послова, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова 
рада, препознају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом и завршену средњу медицинску 
школу – општи смер (IV степен) и положен 
стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи (IV степен) 
– општи смер; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК 
рођених – оригинал; кандидати који су радили 
у струци дужни су да доставе и оверену фото-
копију лиценце. Пожељно радно искуство у 
ковиду. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе.

4. Радник обезбеђења без оружја 
чувар

Опис послова: Чувар под посебним условима 
рада; контролише улазак и излазак лица и еви-
дентира посете, обезбеђује објекат, запослене и 
друга лица; спроводи стални надзор над објек-
том; врши преглед лица, пртљага, опреме и 
возила у објекту; прегледа пртљаг и друге ства-
ри које посетиоци имају са собом; контролише 
и надзире рад техничких система обезбеђења.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и завршено средње образовање – одго-
варајуће струке. Уз пријаву треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-

фоном; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном средњем образовању – одговарајуће струке; 
извод из МК рођених – оригинал. Пожељно рад-
но искуство у ковиду. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе.

5. Сервирка
2 извршиоца

Опис послова: Припрема, сервира и послужује 
топле и хладне безалкохолне напитке; одржава 
хигијену посуђа, прибора и уређаја; преузима 
робу и води књиге задужења и раздужења робе; 
води евиденције о требовању и утрошку робе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и завршено средње образовање. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном средњем образовању; извод из МК рођених 
– оригинал. Пожељно радно искуство у ковиду. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Пожаревац, 12000 Пожаре-
вац, Братства јединства 135.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
23240 Сечањ, Партизански пут бб.

тел. 023/3841-017
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Лекар – доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII ниво квалификацијe; радно иску-
ство: небитно. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати своје радне 
биографије треба да доставе на горе наве-
дену адресу (поштом) или на имејл: office@
domzdravljasecanj.rs, или могу контактирати 
послодавца путем телефона (023/3841-017), 
лице за контакт: Др Јасмина Шешлија.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања, 
Одељење кардиохирургије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа педијатријског или општег смера; 
положен стручни испит; најмање 6 месеци рад-
ног искуства на наведеним пословима. Канди-
дати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему прет-
ходно искуство о раду, додатно образовање 

или способљеност, дужина трајања школовања 
и сл.). Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назна-
ком радног места за које се конкурише”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине – специјалиста 
интерне медицине

пробни рад је шест месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – меди-
цински факултет; положен стручни испит; 
положен специјалистички испит из интерне 
медицине; познавање најмање једног страног 
језика; пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: оверени пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету (са просечном оценом 
студирања); оверени препис или фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; овере-
ни препис или фотокопија уверења о положе-
ном специјалистичком испиту из интерне меди-
цине; оверени препис или фотокопију дипломе 
о положеном испиту за научно звање магистра 
и/или доктора наука (ако га кандидат има); 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопија лиценце; фотокопија 
личне карте или очитана лична карта; биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Канди-
дати који уђу у ужи избор ће бити позвани на 
разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА СОПОТ
11450 Сопот, Јелице Миловановић 12

тел. 011/8239-733

Доктор медицине – изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих грађана

Доктор медицине – изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих грађана, на одређено време до 
6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора испуњавати следеће 
посебне услове: да има високо образовање: 
на интегрисаним студијама, по пропису који је 
уређивао високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмење пет година, по пропису који 
је утврђивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

Доктор медицине – специјалиста 
педијатрије – изабрани лекар за 

децу
на одређено време до повратка 

запосленог који је на специјализацији

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора испуњавати сле-
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деће посебне услове: да има високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године и завр-
шена специјализација из педијатрије, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година по пропи-
су који је утврђивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из педијатрије, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравстевних радника и здравствених сарадни-
ка; стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит најмање три године и шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној 
фотокопији следећа документа: диплома о 
завршеном медицинском факултету; уверење о 
положеном стручном испиту; лиценца Лекарске 
коморе Србије; доказ (потврда, уверење и др.) 
о радном искуству у звању доктора медицине; 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; фотокопија извода из МК рођених; 
фотокопија извода из МК венчаних (само ако је 
кандидат променио презиме); диплома о завр-
шеној специјализацији из педијатрије (само за 
радно место специјалисту педијатрије). Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Кандидати могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује ДЗ 
Сопот. Пријаве се подносе лично, или путем 
поште на адресу: Дом здравља Сопот, 11450 
Сопот, Јелице Миловановић 12, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Телефон за контакт: 011/8239-733.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ 

И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16

Оглас објављен 21.12.2022. године, у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, број 1019, пониптава се за радно 
место службеник за јавне набавке.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ 
И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16

Виши интерни ревизор /  
самостални интерни ревизор

Опис посла: обавља послове ревизије: реви-
зију система, ревизију успешности посло-
вања, финансијску ревизију и ревизију усаг-
лашености; спроводи ревизорске процедуре, 
укључујући идентификовање и дефинисање 
предмета ревизије, развијање критеријума, 
преглед и анализа доказа и документовање 
процеса и процедура субјекта ревизије; обавља 
разговоре, прегледа документацију, сачињава 
сажетке и израђује радне папире; идентифи-
кује, обрађује и документује ревизорске нала-
зе и препоруке користећи независну процену 
области коју је ревидирао; саопштава резултате 
обављених ревизија руководиоцу путем писа-

них или усмених извештаја; развија и одржава 
добре односе са руководиоцем и запосленима 
путем индивидуалних контаката и групних сас-
танака; пружа савете руководству и запослени-
ма; израђује годишњи план ревизије; придр-
жава се професионалних и етичких стандарда; 
сачињава периодичне и годишње извештаје за 
послове које реализује у извештајном перио-
ду; ради на сталном професионалном развоју, 
укључујући интерну и екстерну обуку и разме-
ну искустава, задужен за израду и спровођење 
плана интегритета, и других стратешких доку-
мента за Завод.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 24 0 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / испити / радно искуство: нај-
мање три године радног искуства у струци пре-
ма прописима којим се уређује интерна реви-
зија, цертификат о стицању звања овлашћеног 
ревизора у јавном сектору. Уз пријаву се под-
носи биографија, фотокопија личне карте или 
извод очитане личне карте, копија дипломе / 
уверење о стеченом траженом образовању, 
копија сертификата и доказ о радном искуству. 
Достављена документа се неће враћати. Прија-
ве са траженим прилозима се достављају на 
адресу Завода за биоциде и медицинску еко-
логију, Београд, Требевићка 16, поштом или на 
писарницу Завода. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговореме-
не пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа подлежу провери 
знања. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Податке 
прикупља и податке обрађује Правна служба 
Завода за биоциде и медицинску екологију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дактилограф
за потребе Центра за интернистичку 
онкологију, на одређено време до 24 
месеца, због повећаног обима посла, 

пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки 
завршен разред средњег образовања; 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 адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-

ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издато од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Универ-
зитетски клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на 
интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за радно место ___ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

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

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

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, у 
Служби опште хирургије, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства.
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Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

у Кабинету за плућне болести и 
бронхолошка испитивања, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: средње образовање у трајању од четири 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца (други доказ о радном искуству), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге венчаних уколико је канди-
дат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију / очи-
тану личну карту. Напомена: Лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат 
који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављи-
вање: 8 дана од дана објављивања у Службе-
ном гласилу Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на адресу Општа болница Петровац 
на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на 
Млави, или доставити лично у Правну службу 
Опште болнице Петровац на Млави. Неблаго-
времене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору кан-
дидата. Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеном средњом школом, медицинска сестра / 
техничар.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

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

Доктор медицине

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос 
(поред општих услова предвиђених законом) 
су: медицински факултет (VII степен стручне 
спреме) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине, положен стручни испит, лиценца, 
возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама, 
рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос 
(поред општих услова предвиђених законом) 

су: медицински факултет (VII степен стручне 
спреме) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине, положен стручни испит, лиценца, 
возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама, 
рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос 
(поред општих услова предвиђених законом) 
су: медицинска школа (IV степен стручне спре-
ме) стечено звање лабораторијски техничар, 
најмање шест месеци радног искуства као лабо-
раторијски техничар, положен стручни испит, 
лиценца. Рад у сменама.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом 
личне карте, кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и оверене фотоко-
пије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплома којом се потврђује 
стручна спрема, потврда о положеном стручном 
испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, 
уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених (издат на 
новом обрасцу сходно Закону о матичним књи-
гама, 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 ___ (назив радног места на које се конкури-
ше”). Одлука о избору кандидата донеће се у 
року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Кандидати који не буду изабра-
ни неће бити посебно обавештавани о резулта-
тима огласа. Пријаве морају да буду примљене 
у Дому здравља најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање као 
последњег дана рока за подношење пријава до 
12 часова, без обзира на начин доставе. Прија-
ве које буду примљене у Дому Здравља после 
истека дана и сата наведеног у овом огласу 
сматраће се наблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и 
сата када су примљене у установи. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања код 
Националне службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Доктор медицине
на одређено време, а најкасније  

до 31.03.2023. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: високо 
образовање на интегрисаним академским сту-
дијама по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. год. а 
основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до септембра 2005. год. Додатна 
знања, испити: стручни испит и лиценца.

2. Доктор стоматологије
на одређено време, а најкасније  

до 31.03.2023. године

УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: високо 
образовање на интегрисаним академским сту-

дијама по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. год. на 
основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до септембра 2005. год. Додатна 
знања, испити: стручни испит и лиценца.

3. Дипломирани правник
на одређено време, на пословима 

правно-кадровски аналитичар,  
а најкасније до 31.03.2023. године

УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 24 0 ЕСПБ, односно специјалистиким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајаwу 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Додатна знања: знање рада на 
рачунару. Најмање три године радног искуства.

4. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време, а најкасније  
до 31.03.2023. године

УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: средње 
образовање. Знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас под-
носе следећа документа: молбу за пријем са 
кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном; диплому о завршеној школи – факулте-
ту (оверена фотокопија); уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија); решење 
о упису у комору или лиценца о раду (оверене 
фотокопије); извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
венчаних (због промене презимена); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оверена 
фотокопија); уверење општинског суда да се не 
води кривични поступак, не старије од 6 месе-
ци; лекарско уверење, не старије од 6 месе-
ци. У захтеву (молби) кандидат треба навести 
документацију коју је доставио поводом огласа. 
Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому 
здравља Бујановац, К. Петровића 328, Бујано-
вац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
у затвореној коверти или послати препоручено 
поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са 
назнаком „За оглас ___ (и називом радног места 
на које се конкурише)”. Оглас ће бити објављен 
и на огласној табли и интернет презентацији 
Дома здравља, као и код Националне службе 
за запошљавање, а доставља се и Министар-
ству здравља ради објављивања на интерент 
страници Министарства. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови” 
а након објаве треба слати документа у Дому 
здравља Бујановац. Изабрани и неизабрани 
кандидати биће писмено обавештени. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља Буја-
новац од IV/2020. год.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Шеф кухиње

Опис посла: Организује планира и надгледа 
рад кухиње и трпезарије; Непосредно руко-
води процесом спремања и поделом хране; 
обезбеђује правилно коришћење средстава за 
хигијену, прибора за јело и опреме у кухињи и 
трпезарији; требује намирнице и остали мате-
ријал из магацина за производњу јела и врши 
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поделу истих према врсти јела; извештава о 
потреби набавке животних намирница; одгово-
ран је за примену норматива код производње 
јела; контролише процес производње и одго-
воран је за квалитетну припрему јела; врши 
распоред запослених у кухињи и трпезарији 
и одговоран је за њихов рад; одређује дневна 
задужења запослених у кухињи и трпезарији; 
врши квалитативну и квантитативну анализу 
оброка; израђује недељно-дневни јеловник 
заједно у одсуству вишег дијетитичара – нут-
риционисте; израђује годишњи план јавних 
набавки животних намирница у сарадњи са 
вишим нутриционистом – дијететичарем; кон-
торлише утрошак животних намирница (у 
скалду са јеловником) и средства за хигијену 
у кухињи и трпезарији и одговоран је за њихо-
во трошење у складу са нормативима. Дужи се 
основним средствима и ситним инвентаром у 
кухињи и трпезарији и одговоран је за мањко-
ве.Контролише долазак и одлазак на посао и 
са посла запослених у кухињи и трпезарији у 
складу са њиховим радним временом, у случају 
одступања о томе сачињава писани извештај и 
доставља помоћнику директора за немедицин-
ске послове и директору болнице. Врши и друге 
послове из своје струке, по налогу. За свој рад 
одговара помоћнику директора за немедицин-
ске послове и директору болнице.

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

Спремач / спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге

Опис посла: одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност; одржава хигијену у административним 
просторијама, одржава хигијену у заједнич-
ким просторијама здравствене установе и 
околине равствене установе; обавља послове 
прања, пеглања и одржавања одеће, веша и 
друге робе за потребе здравстене устано-
ве. Сакупља прљав веш, носи и предаје на 
прање, чист веш прима и враћа на одељење 
– одсек. Опслужује болеснике гускама и пере 
их и дезинфикује. По потреби помаже у одр-
жавању личне хигијене тешких болесника, и 
пресвлачењу и намештању постељног рубља. 
У зимским месецима чисти снег на свом спра-
ту – тераси и испред болнице У ноћној сме-
ни обилази одељења и остале просторије, 
обавештава дежурно медицинск о захтевима 
болесника или о уоченим неправилностима у 
болници. Води рачуна о обезбеђењу болнич-
ких просторија од пожара, поплава и сл. Одно-
си медицински отпад од места настајања до 
постројења за прераду медицинског отпада. 

На очном одељењу поред описаних задатака 
обавља и друге послове, чисти и одржава круг 
одељења, у зимској сезони стара се о грејању. 
Обавља и друге послове у својој струци по 
налогу главне медицинске сестре – техничара 
болнице. За свој рад одговара главној меди-
цинској сестри – техничару одељења – одсе-
ка и главној медицинској сестри – техничару 
здравствене установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: I степен стручне спреме, НК рад-
ник.Као доказ о испуњености ових услова кан-
дидати су дужни да доставе: Пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом. Оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи. Пријаве кандида-
та које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа, у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. Кон-
такт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама путем поште 
на адресу Специјална болница за плућне боле-
сти „Озрен” Сокобања, насеље Озрен бб, 18230 
Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за 
спремача” или лично у просторијама Болнице.

Здравство и социјална заштита

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 116
тел.037/420-390

1. Административни радник

Опис послова: пружа техничку подршку у при-
преми појединачних аката, прикупља и при-
према документацију приликом израде аката, 
уговора и друго, прикупља податке за израду 
одговарајућих докумената, извештаја и анали-
за, врши обједињавање података и техничку 
обраду извештаја и анализа, издаје одгова-
рајуће потврде и уверења, израда месечних и 
периодичних статистичких и других извештаја 
из делокруга свог рада, врши административ-
но-техничке послове везано за унос и обраду 
података, води и ажурира персонална дос-
ијеа и води евиденције и врши пријаву/одјаву 
запослених код надлежних органа, пружа 
подршку припреми и одржавању састанака, 
води прописане евиденције и ажурира подат-
ке у одговарајућим базама, промене које се 
односе на радноправни статус запосленог 
(заснивање и престанак радног односа, боло-
вање, плаћено и неплаћено одсуство, годишњи 
одмор, дестимулација, упозорење и др.) ажури-
ра дневно, припрема једноставнија решења и 
интерне акте из области радно-правних одно-
са, евидентира и архивира завршене предме-
те у централној архиви установе, куцање свих 
решења, извештаја, планова и програма и 
обавља друге послове по налогу непосредног 
руководиоца и одговоран је за благовремено 
извршавање налога.

УСЛОВИ: стечено средње образовање, IV сте-
пен стручне спреме, правни техничар, економ-
ски техничар или гимназија. Поред општих 
услова, предвиђених законом, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: радно иску-
ство минимум 6 месеци на истим или слич-
ним пословима, поседовање знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табе-

ла, табеларне калкулације. Ако кандидат посе-
дује важећи сертификат, потврду или други 
писани доказ о поседовању ове компетенције 
и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања, неопходно је да уз пријавни образац, 
достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији.

2. Портир

Опис послова: Контролише улазак и излазак 
лица и евидентира посете, води књиге еви-
денција, обезбеђује објекат, запослене и дру-
га лица, спроводи стални надзор над објектом, 
врши преглед лица, пртљага, опреме и вози-
ла у објекту, прегледа пртљаг и друге ствари 
које посетиоци имају са собом, контролише и 
надзире рад техничких система обезбеђења, 
ради у складу са Правилником о физичко-тех-
ничком обезбеђењу лица, имовине, пословања 
и осигурања, врши редовно обилазак објеката 
и одговоран је за редовно вршење обиласка, 
врши обезбеђење магацина, машина и уређаја 
и опреме у објектима од уништења, оштећења, 
крађе и сличних штетних дејстава и одговоран 
је за обезбеђење, врши обезбеђење имовине 
Установе и лица и одговоран је за благовреме-
ност у реакцији на позив запослених, корисника 
или других лица у случају потенцијалне опас-
ности по живот или имовину лица или Устано-
ве, стара се о спровођењу одлуке о кућном реду 
и одговоран је за њено спровођење, врши кон-
тролу уласка и изласка лица у објекат, однос-
но из објекта, односно лица која не бораве у 
Установи и одговоран је за ефикасност кон-
троле као и за вођење евиденције посетилаца, 
непознатим, непозваним и неовлашћеним лици-
ма забрањује приступ у круг и радне просто-
рије Установе, спречава незаконито изношење 
материјалних добара Установе и о утврђеном 
покушају обавештава руководиоца, евидентира 
улазак и излазак свих саобраћајних средстава 
Установе, по налогу руководиоца удаљава са 
рада и из круга Установе запосленог или треће 
лице које је под утицајем алкохола, опијата или 
другог наркотичког средства, обавезно обила-
зи споредне делове објекта и одговоран је за 
обилазак и контролу, даје странкама основне 
информације о услугама које пружа Установа 
и прослеђује странке надлежном запосленом у 
зависности од тражене информације или услу-
ге, прима и евидентира информације о кваро-
вима у просторијама и прослеђује у писменој 
форми руководиоцу служби Установе и одгово-
ран је за благовремено достављање подата-
ка, у случају ургентне потребе тј. квара ван 
радног времена, дужан је да изврши затва-
рање вентила или искључење осигурача и 
обавести руководиоца, свакодневно, у днев-
нику догађаја, подноси извештај о променама 
и предузетим мерама и одговоран је за ажурно 
вођење евиденције, рад се обавља у сменама, 
стара се да се лица која нису корисници Уста-
нове, посета или запослени приликом уласка 
у објекат не задржавају непотребно у просто-
ру објекта и не ремете ред и мир и одговоран 
је за исто, стара се о томе да у кругу објекта 
Установе нема трећих лица и одговоран је за 
предузимање мера у таквим случајевима (што 
подразумева упозорење тим лицима да одмах 
напусте круг објекта, и позивање надлежних 
служби или органа), по налогу врши контро-
лу и преглед торби, цегера и другог пртљага, 
као и аутомобила паркираних унутар домова, 
запослених и трећих лица, ради спречавања 
крађе односно откривања крађе или других 
дела и о истом саставља извештај у писаној 
форми и исти доставља руковидиоцу и одгово-
ран је за благовремено поступање по налогу, 
уношење података у извештај као и за благо-
времено достављање извештаја, у случају вре-
менских неприлика ангажује се на отклањању 
истих (поплаве, снег и др.).
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УСЛОВИ: стечено средње образовање, III или 
IV степен стручне спреме; да се против њега 
не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности; да није кажњаван за 
прекршај против јавног реда и мира; уверење 
надлежне здравствене институције о психофи-
зичкој спососбности за вршење послова служ-
беника обезбеђења, без ношења оружја. Поред 
општих услова, предвиђених законом, канди-
дат треба да испуњава и посебне услове: радно 
искуство минимум 6 месеци у струци, уверење о 
положеном ватрогасном курсу, положен струч-
ни испит (лиценца) за вршење послова обез-
беђења, без ношења оржја у складу са Зако-
ном о приватном обезбеђењу, знање рада на 
рачунару.

3. Спремачица

Опис послова: Обавља послове одржавања 
хигијене и спровођења мера санитарно хигијен-
ског режима, спрема и уређује собе и просто-
рије за боравак корисника, пере и дезинфикује 
ноћне посуде, кревете, ноћне ормариће, гарде-
робне ормаре и прибор корисника и одговорна 
је за извршену дезинфекцију, пријављује сва 
оштећења и кварове на инсталацијама, инвен-
тару и опреми, прати стање залиха потрошног 
материјала и ситног инвентара за потребе одр-
жавања чистоће, врши хигијенско одржавање 
подова, прозора, врата, намештаја, санитар-
них чворова и слично и одговоран је за хигије-
ну унутрашњег простора, односи на прање и 
пеглање лични веш независних корисника, 
враћа исти и одговоран је за преузети веш, 
одржава хигијену улаза зграде, степеништа и 
лифтова и одговоран је за хигијену овог прос-
тора, врши свакодневно изношење смећа из 
соба и објеката и одговоран је за изношење 
смећа, правилно рукује електро уређајима с 
којима ради и одговоран је за правилност руко-
вања, врши поделу чисте постељине корисни-
цима 2 пута месечно, на објектима где нема 
неговатељског кадра и одговоран је за поде-
лу постељине, требује потрошни материјал за 
одржавање хигијене и брине о утрошку истог 
и одговоран је за утрошак материјала, врши 
велико спремање просторија и одговоран је 
за велико спремање, учествује у преношењу 
лакших предмета и опреме, учествује у одржа-
вању дворишта, хигијене шеталишта, терена и 
и одговоран је за хигијену истих, рад се одвија 
у сменама, у поподневним сменама за свој рад 
одговорна је медицинској сестри/техничару, 
обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца и одговоран је за благовремено 
извршавање налога.

УСЛОВИ: основно образовање, искуство у 
раду у здравственим установама, установама 
социјалне заштите са полупокретним и непо-
кретним пацијентима на стационарном лечењу 
је предност.

4. Сервирка

Опис послова: Одржава хигијену посуђа, при-
бора, уређаја и целокупног кухињског блока и 
одговоран је за хигијену, припрема, сервира и 
послужује топле и хладне безалкохолне напит-
ке, ради на припреми и обради намирница и 
одговоран је за припрему и обраду намирница, 
припрема и довршава једноставнија јела, спро-
води HACCP систем и поштује правила добре 
хигијенске праксе и одговоран је за спровођење 
HACCP система и поштовање правила, одговор-
на је за основна средства и ситан инвентар 
који користи, врши сервирање хране корис-
ницима у трпезаријама и по собама корисника 
(по потреби и посебном налогу руководиоца) 
и одговорна је за извршено сервирање, преу-
зима храну из кухињског блока и одвози је на 

одељење и одговорна је за дистрибуцију хра-
не, врши поделу хране зависним корисницима, 
са неговатељицама и одговорна је за извршену 
поделу, носи столњаке на прање и одговорна 
је за хигијену столњака, одговара за уредност, 
изглед и ред у трпезарији, врши спремање и 
распремање столова, мења столњаке и слично, 
врши прихват и дистрибуцију намирница, амба-
лаже, чисти, дезинфикује, одговара за уредност 
столова, натказни, на којима се сервира храна, 
износи смеће на прописано место и одговорна 
је за изношење смећа, рад се одвија у сменама, 
обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца и одговорна је за благовремено 
извршавање налога.

УСЛОВИ: основно образовање, искуство у раду 
није неопходно.

ОСТАЛО: Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је канди-
дат пунолетан; да кандидату раније није прес-
тајао радни однос због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Као доказ о 
испуњености услова кандидат је обавезан да 
достави: 1. пријаву на оглас са кратком био-
графијом и наведеном адресом и контакт теле-
фон, 2. оверену копију дипломе или уверење 
о стеченој стручној спреми; 3. доказ о радном 
искуству (радна књижица, или други доказ о 
радном искуству – уговори, решења, потврде 
и др.); 4. извод из биометријске личне карте, 
односно фотокопија личне карте; 5. уверење 
суда да се против њега не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; 6. уверење из МУП-а да није кажњаван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
обављање послова; 7. доказ о општој здрав-
ственој способности – лекарско уверење (ори-
гинал). Доказе из тачке 1, 2, 3, 4 кандидати 
достављају уз пријаву на конкурс а доказе из 
тачке 5 и 6 као и доказ о општој здравственој 
способности – лекарско уверење (оригинал), 
доставиће само кандидати који буду изабрани. 
Датум разговора са учесницима јавног конкур-
са биће одређен накнадно, о чему ће учесници 
јавног конкурса бити благовремено обавеште-
ни. Рок за подношење пријава кандидата на 
јавни конкурс је 15 дана и почиње и да тече од 
дана објављивања јавног конкурса у публика-
цији „Послови” и на званичној интернет страни-
ци Националне службе за запошљавање. Прија-
ве на конкурс шаљу се поштом или се подносе 
непосредно, на адресу: Геронтолошки центар 
Крушевац, Косовска 116, са назнаком „За јав-
ни конкурс” или електронским путем на адресу: 
krusevacgc.ust@minrys.gov.rs. За давање оба-
вештења о конкурсу задужена је Правна служ-
ба Установе, телефон: 037/420-390 од 9.00 до 
12.00 часова радним данима.

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ 
И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАДА

Неговатељица / домаћица
за потребе рада у социјалној заштити, 

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: сертификат о положеној обуци за 
посао неговатељице / домаћице по акредито-
ваном програму обуке; уверење о здравстве-
ном стању о способности за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; да канидат 
није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак.

Посебна погодност: послодавац нуди 
бесплатну обуку и добијање сертификата по 
акредитованом програму обуке.

ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је обавезан да достави следећа доку-
мента: кратку биографију са контакт подацима; 
очитану личну карту. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од објављивања огласа на сајту и 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Одлука о избору кандидата који 
ће бити примљени у радни однос биће донета у 
року од 30 дана од дана завршетка конкурса. У 
том периоду биће реализована бесплатна обука 
и дообука за заинтересоване кандидате. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Дилбера Сарајлић, тел. 062/8098-105 (радним 
данима од 12 до 15 часова).

АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
ПОМОЋ У КУЋИ „НАНА С.В.”

11000 Београд, Краља Милана 19б
тел. 011/3344-774

Геронтодомаћица
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спре-
ме и занимање. Заинтересовани кандидати да 
пошаљу ЦВ на e-mail: agencijanana@agencijana-
na.rs или да се јаве на наведени број телефона. 
Рок за пријављивање је 15 дана.

Индустрија и грађевинарство

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

e-mail: office@markotc.com 

Грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца,  

место рада Крагујевац

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипломира-
ни грађевински инжењер – смер нискоградња 
или хидроградња; пожељно радно искуство у 
области нискоградње или хидроградње; позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel AutoCad, 
Интернет); поседовање лиценце 410, 412, 413 
или 414.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе на имејл: 
office@markotc.com, могу да се јаве лично у 
просторије послодавца у Крагујевцу, улица 
Саве Ковачевића 58А или могу да се јаве на 
контакт телефон: 065/8400-901, сваког рад-
ног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
18.01.2023. године.

ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

Грађевински радник на одржавању
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Бравар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, смер бра-
вар, Пожељно радно искуство од најмање годи-
ну дана.

Електричар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме елек-
тричарског смера.
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Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: рад у сменама. Заинтересовани кан-
дидати могу са јавити на контакт телефон 
065/9623-313. Рок за пријаву је 31.12.2022 
године.

ДОО „ТЕХНО И ОПРЕМА 
ИНЖЕЊЕРИНГ”

18000 Ниш
Грује А. Костадиновића 4б

e-mail: posao@tehnoioprema.com

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: машински 
инжењер; радно искуство: 12 месеци. Телефон 
за контакт: 060/0229-949.

Заваривач – бравар
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме: заваривач или било које занимање; рад-
но искуство: 12 месеци. Телефон за контакт: 
060/0229-949.

Бравар – монтер
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 
060/0229-949.

Оператер на ЦНЦ апкант преси
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; рад-
но искуство: 12 месеци. Телефон за контакт: 
060/0229-949.

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
БЕОГРАД ДОО КОВИН

West Pharmaceutical Services Београд доо Ковин 
је компанија која производи медицинску амба-
лажу од пластике и гуме. Потребан нам је

Пресер
30 извршилаца

Опис послова: радник који управља машином 
за пресовање пластике и гуме; рад у сменама, 
обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни 
рад.

УСЛОВИ: Заинтересована лица треба да посе-
дују образовање средње стручне спреме 3. или 
4. било ког звања. Пријаве за посао и ЦВ слати 
на имејл адресу послодавца: bojana.maliclazic@
westpharma.com. Конкурс отворен до попуне 
радних места или најкасније до 30.06.2023.

Култура и информисање

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ” 

БОЧАР

Руководилац правних, кадровских  
и административних послова

Опис послова: организује, руководи, коорди-
нира, прати и контролише извршење прав-
них, кадровских и административних послова; 
развија, дефинише и координира припрему 
програма и планова рада из области прав-
них, кадровских и административних послова; 
организује, координира и контролише извр-
шење општих послова; доноси одлуке о начи-
ну реализације правних, кадровских и адми-
нистративних послова; прати спровођење и 
усклађеност општих и појединачних аката са 
прописима из делокруга рада; обавља послове 
из области имовинско-правних послова; пра-
ти и припрема опште акте, уговоре и друге 
опште и појединачне акте; припрема уговоре 
и контролише њихову реализацију и доноси 
одлуку о предузимању правних мера; решава 
радне, дисциплинске и друге поступке и упра-
вља другим правним пословима; врши посло-
ве из области заштите запослених од злос-
тављања на раду; координира осмишљавање 
и успостављање система управљања ризици-
ма као и система интерних контрола; анали-
зира проблеме у вршењу послова и припрема 
смернице и упутства запосленима за уједна-
чавање и примену најбоље праксе; спроводи 
поступак заснивања радног односа и уговор-
ног ангажовања лица ван радног односа и 
поступак остваривања права, обавеза и одго-
ворности из радног односа; припрема опште и 
појединачне акте из области правних, кадров-
ских и административних послова; припрема 
документацију, израђује и подноси тужбе, 
противтужбе, одговоре на тужбу, правне леко-
ве и предлоге за дозволу извршења надлеж-
ним судовима; прикупља, уређује, припрема 
и контролише податке неопходне за израду 
налаза, извештаја и пројеката; води кореспо-
денцију по налогу директора; врши евиден-
цију састанака, рокова и обавеза директора; 
одговара на директне или телефонске упите 
и е – маил поште и води евиденцију о томе; 
одржава хигијену свог радног простора; води 
и ажурира персонална досијеа и врши пријаву 
/ одјаву запослених код надлежних органа; 
води општи деловодник, пописе аката и заво-
ди, разводи, архивира и задужује акта; врши 
распоређивање, отпрему и доставу документа-
ције и поште.

УСЛОВИ: 1. високо образовање из области 
правних наука – на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. најмање 5 година радног искуства 
у струци; 3. познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет); 4. да није правнос-
нажно осуђивано на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци; стручне оспособље-
ности, знање и вештине које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове прове-
ре: 1. познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет) провераваће се практичним 
радом на рачунару.

Руководилац послова за односе  
са јавношћу и маркетинг

Опис послова: организује, руководи, и прати 
извршење послова за односе са јавношћу и 
маркетинг; развија политику односа са јавно-
шћу; конципира развој и формулише комуни-
кациону стратегију; координира организацију 
кампања, медијских и других промотивних 
догађаја; контролише садржај и ажурност 
података на интернет порталу; координи-
ра израду и припрема саопштења за јавност; 
координира израду и припрема презентација 
и публикација; развија и одржава односе 
са медијима и јавношћу; представља актив-
ности институције у медијима и промотивним 
догађајима; анализира извештавање медија 
од значаја за институцију; спроводи политику 
односа са јавношћу; припрема информације 
и податке за израду комуникационе страте-
гије; пружа стручну подршку у организовању 
кампања и промотивних догађаја; организује 
медијске и друге промотивне догађаје; при-
према информације, врши техничку припре-
му и ажурира податке на интернет порталу; 
припрема саопштења за јавност; припрема 
презентације и публикације; обавља и друге 
послове по налогу директора коме одговара 
за свој рад; припрема план и програм акција 
и активности промовисања делатности у одго-
варајућој области рада / продаје и стара се о 
њиховом спровођењу; контактира, преговара 
и уговара са корисницима услуга промотивне 
активности / кроз продају; организује, припре-
ма и одржава различита предавања из области 
свог рада; спроводи мере над повећањем про-
даје; израђује планско аналитичка документа 
и извештаје; осмишљава визуелни идентитет 
у циљу електронске презентације акција из 
делокруга рада; прати, прикупља и води про-
писану документацију из делокруга свог рада; 
остварује контакте и сарађује са различитим 
телима, органима, организацијама у земљи 
ради унапређења рада, организације у посло-
вима из своје области рада.

УСЛОВИ: 1. високо образовање из области 
друштвених наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 24 0 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
најмање 5 година радног искуства у струци; 3. 
Познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет); 4. да није правноснажно осуђи-
вано на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; 5. возачка дозвола б категорије; 
6. знање страног језика. Стручне оспособље-
ности, знање и вештине које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере: 
1. познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет) провераваће се практичним радом 
на рачунару.

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

Опис послова: организује, руководи и прати 
извршење финансијских и рачуноводствених 
послова; развија, дефинише и координира при-
прему финансијских планова и других општих 
и појединачних аката из области свог рада; 
координира вођење пословних књига, израду 
и припрему финансијских извештаја; сарађује 
са органима контроле, омогућава увид у посло-
вање, пружа потребна обавештења и посту-
па по примедбама у складу са важећим про-
писима; доноси одлуке о начину реализације 
финансијских и рачуноводствених послова; 

Посао се не чека, посао се тражи
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прати правне прописе и контролише спро-
вођење законитости наменског и економичног 
трошења финансијских средстава; контроли-
ше израду финансијских прегледа, анализа и 
извештаја; пројектује приливе и одливе нов-
чаних средстава; координира у спровођењу 
начела једнообразности у вези са евиденти-
рањем и извештавањем; руководи припремом 
и израдом финансијских извештаја (перио-
дичних и годишњих) и годишњег извештаја 
о пословању (завршног рачуна); контролише 
формирање документације за пренос новчаних 
средстава; организује чување рачуноводстве-
них исправа, пословних књига и финансијских 
извештаја; планира, развија и унапређује 
методе и процедуре финансијских и рачуно-
водствених послова; развија и унапређује про-
цедуре за финансијско управљање и контро-
лу; израђује буџет и учествује у процедурама 
уговарања и реализације пројеката; припрема 
опште и појединачне акте документа у вези са 
финансијским и рачуноводственим пословима; 
контролише преузимање обавеза за реализа-
цију расхода; контролише трансакције рачу-
на прихода и расхода, рачуна финансијских 
средстава и обавеза и рачуна и финансирања; 
контролише усклађеност евиденција и стања 
главне књиге са дневником; прати усаглаша-
вање потраживања и обавеза; прикупља и 
обрађује податке за израду извештаја, финан-
сијских прегледа и анализа; прати вођење и 
води помоћне књиге и помоћне евиденције и 
усаглашава помоћне књиге са главном књи-
гом; прати чување и архивирање финансијских 
извештаја, дневника и главне књиге; прове-
рава исправност финансијско рачуноводстве-
них образаца; врши билансирање прихода и 
расхода; врши билансирање позиција билан-
са стања; преузима изводе по подрачунима 
и врши проверу књиговодствене документа-
ције која је везана за одлив и прилив готови-
не; контира и врши књижење; врши обрачун 
амортизације, повећања и отуђења основних 
средстава; прати и усаглашава прелазне рачу-
не и пренос средстава по уплатним рачунима 
са надлежним државним органима; – чува и 
архивира помоћне књиге и евиденције; при-
према документацију за обрачун и исплату 
плата, накнада и других личних примања, 
припадајућих пореза и доприноса; – припре-
ма и обрађује документацију за пословне про-
мене исказане на изводима рачуна, – одржава 
хигијену свог радног простора.

УСЛОВИ: 1. високо образовање из области 
економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 24 0 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. најмање 5 година радног искуства 
у струци; 3. познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет); 4. Да није правнос-
нажно осуђивано на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци; Стручне оспо-
собљености, знање и вештине које се оцењују 
у изборном поступку и начину њихове прове-
ре: 1. познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет) провераваће се практичним 
радом на рачунару.

Стручни сарадник за јавне набавке

Опис послова: припрема годишњи план јав-
них набавки, план набавки на које се закон 
не примењује и план контроле јавних набав-
ки; прикупља, уређује, припрема и контроли-
ше податке неопходне за спровођење јавних 
набавки и набавки на које се закон не при-
мењује и спроводи јавну набавку; спроводи 

стручне анализе, проучава тржиште и предла-
же мере за унапређење послова јавних набав-
ки и набавки на које се закон не примењује; 
контролише акте донете у поступцима јавних 
набавки, сачињава извештај и води евиденцију 
о спроведеним контролама, према годишњем 
плану; прикупља и обрађује податке о потре-
бама за добрима, услугама и радовима у циљу 
спровођења јавних набавки и набавки на које 
се закон не примењује; прима понуде и исте 
доставља комисији за избор најповољнијег 
понуђача; води дневник јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује; при-
купља податке за израду стручних анализа и 
извештаја из области јавних набавки и наба-
ки на које се закон не примењује; прикупља 
податке и припрема делове годишњих планова 
јавних набавки и набавки на које се закон не 
односи; припрема документацију у поступци-
ма јавних набавки; припрема и обрађује све 
податке за набавку потрошног канцеларијског 
материјала и ситног инвентара; контролише 
формалну исправност документације у поступ-
цима јавних набавки; води евиденције о закљу-
ченим уговорима у поступку јавних набавки 
и набавки на које се закон не примењује и 
прати реализацију јавних набавки; учествује 
у поступцима јавних набавки као члан коми-
сије; прави план праћења и реализације извр-
шења уговора и прати реализацију препорука 
о спроведеним контролама; врши пријем, кон-
тролу, груписање и књижење улазне и излаз-
не документације и даје налог за финансијско 
задуживање; врши усаглашавање са главном 
књигом свих конта за обрачун зарада, накнада 
зарада и друга примања; врши обрачун зара-
да и осталих исплата; издаје потврде о висини 
зарада; врши фактурисање услуга; води књигу 
излазних и улазних фактура и других евиден-
ција; води прописане електронске евиденције 
и обавља електронска плаћања; контролише 
евидентирање пословних промена у послов-
ним књигама и евиденцијама; прати и усагла-
шава стање књига основних средстава и главне 
књиге; прати измиривање пореских обавеза; 
учествује у изради обрачуна пореза на дода-
ту вредност; израђује месечне извештаје из 
делогруга свог рада и одговоран је за њихо-
ву тачност; ажурира податке у одговарајућим 
базама; пружа подршку у изради финан-
сијских извештаја (периодичних и годишњих) и 
годишњег извештаја о пословању; врши рачун-
ску и логичку контролу месечних извештаја, 
обрађује податке и израђује статистичке табе-
ле; води благајну и евиденцију зарада; развр-
става и води архиву извода и документације 
о извршеним уплатама; припрема документа-
цију за новчане уплате и исплате; припрема 
и израђује делове периодичних обрачуна и 
завршног рачуна; припрема податке за изра-
ду финансијског плана; одржава хигијену свог 
радног простора.

УСЛОВИ: 1. високо образовање из области еко-
номске науке: на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
најмање 3 година радног искуства у струци; 3. 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет); 4. положен стручни испит за служ-
беника за јавне набавке, у складу са законом; 
5. да није правноснажно осуђивано на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци; 
Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се оцењују у изборном поступку и начину 
њихове провере: 1. познавање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет и интернет) провераваће се 
практичним радом на рачунару; 2. познавање 
Закона о јавним набавкама (провераваће се 
путем теста) 

Аниматор спортских  
и рекреативних садржаја

4 извршиоца

Опис послова: израђује предлог годишњег 
програма рада Установе, у делу који се односи 
на културни и забавни програм и одговоран је 
за његову реализацију; осмишљава, предлаже 
и уређује културне, образовне, рекреативне 
и забавне програме; обавља стручне и орга-
низационе послове за потребе реализације 
програма; организује реализацију програма у 
сарадњи са аниматорима и стручним сарадни-
цима у Установи и реализаторима програма; 
остварује сарадњу са другим институцијама 
културе у земљи и иностранству; припрема 
периодичне и годишње извештаје о реализа-
цији програма; проверава да ли сви запосле-
ни изгледају пристојно, да ли носе униформе 
и идентификације; одговоран је за правилан 
рад блока за пријем гостију (рецепције) са 
мини продавницом, спортске сале, игралишта 
– отвореног терена и осталих запослених у 
својој служби; оверава рачуне и друга доку-
мента која се односе на рад своје службе; у 
сарадњи са шефом кухиње и шефом техничке 
службе организује рад запослених у објекту уз 
вођење потребне документације о њиховом 
раду; планира рад, дневни програм и садр-
жај активности са гостима објекта; одгова-
ра за пријем и смештај деце и трећих лица у 
објекту; врши контролу рада запослених, као 
и контролу санитарних прегледа запослених; 
остварује пуну сарадњу са здравственом служ-
бом у Дому здравља Нови Бечеј (амбуланта 
Бочар); предузима мере у смислу правилног 
коришћења и чувања средства и опреме којом 
установа располаже, обезбеђује сигурност и 
безбедност учесника у складу са процедура-
ма и стандардима рада; усмерава адекватно 
понашање корисника услуга; пружа помоћ 
и даје објашњења учитељима / васпитачи-
ма који прате децу; упознаје се са корисни-
цима услуга установе по њиховом доласку у 
смештај; посебну пажњу поклања неговању 
културе лепог понашања, личне хигијене и 
заштите животне средине са акцентом на важ-
ност и значај еколошког приступа и понашања 
према природи; прима и смешта госте у обје-
кат; евидентира долазак и одлазак гостију; 
попуњава пријаве гостију; проверава собе пре 
одласка гостију ради утврђивање евентуалних 
оштећења; обавља наплату услуга; одговоран 
је за правилан пријем корисника, њихово рас-
поређивање по собама и задуживање / разду-
живање кључева; води и чува књигу домаћих 
и страних гостију као и књиге утисака, жалби 
– примедби; врши дневни преглед соба и визу-
елно прегледа стање истих, а о евентуалним 
оштећењима сачињава записник, обавештава 
претпостављене, корисника; предаје нађене и 
заборављене ствари шефу службе ради евиден-
тирања и даљег поступања до проналаска влас-
ника; одржава хигијену свог радног простора.

УСЛОВИ: 1. високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких наука или образов-
но-уметничког поља: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет); 3. знање страног јези-
ка; 4. да није правноснажно осуђивано на без-
условну казну затвора од најмање шест месе-
ци. Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се оцењују у изборном поступку и начину 
њихове провере:  1. познавање рада на рачу-
нару (MS Office пакет и интернет) провераваће 
се практичним радом на рачунару.
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Шеф кухиње

Опис послова: организује, планира и надгледа 
рад кухиње; непосредно руководи процесом 
спремања и поделом хране на линији за поде-
лу; обезбеђује правилно коришћење средстава 
за хигијену, прибора за јело и опреме у кухињи; 
учествује у изради дневног плана производње; 
требује намирнице и остали материјал из 
магацина за производњу готових јела и врши 
поделу истих према врсти јела; врши коре-
кцију дневне производње, код смањења произ-
водње врши повраћај намирница магацину, код 
повећања производње врши додатни пријем из 
магацина; извештава о потреби набавке поје-
диних намирница и зачина; одговоран је за 
примену норматива код производње готових 
јела; одговоран је за реализацију планиране 
производње; организује благовремену контро-
лу требовања; контролише процес производње 
и одговоран је за квалитетно припремање јела; 
врши распоред запослених на линији услужи-
вања и контролише њихов рад; алдира стање 
на крају смене; примењује мере безбедности; 
учествује у изради извештаја о раду за област 
исхране, самостално припрема све врсте јела 
за потребе ресторана, надзире рационалност 
и економичност употребе намирница, запри-
ма робу, слаже у магацине према врсти робе, 
редовно обавља преглед кухињског инвента-
ра, оверава рачуне и отпремнице за примљене 
намирнице, води дневну евиденцију потрошње 
намирница, даје предлоге за отпис дотрајалих 
основних средстава и инвентара, врши кон-
тролу и одговара за редовну и правилну при-
мену средстава заштите на раду у кухињи, 
односно хигијенских средства од стране рад-
ника кухиње, као и за редован санитарни пре-
глед, непосредно прима рекламације и захтеве 
корисника услуга у погледу исправности и ква-
литета оброка, обавештава техничара техничке 
службе о евентуалним кваровима на машинама 
и уређајима у кухињи без покушаја да их сам 
отклони; редовно извештава директора о свим 
питањима из свог делокруга; израђује норма-
тиве нових јела и картице њихове нутритивне 
вредности у циљу подизања квалитета исхране, 
у обавези је да примењује ХАЦЦП принципе и 
води евиденције које ови принципи захтевају, 
одржава хигијену свог радног простора.

УСЛОВИ: 1. високо образовање угоститељског 
смера: на основним студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; или  средње 
образовање у трајању од 4 године угоститељс-
ког смера; 2. најмање 3 година радног искуства 
у струци; 4. да није правноснажно осуђивано 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци.

Главни кувар

Опис послова: организује рад у кухињи; сас-
тавља јеловник и припрема храну за кориснике; 
требује и врши пријем намирница и контролу 
исправности приспелих намирница у кухињу; 
прима потребан материјал за одржавање чис-
тоће просторија кухиње, инветара и посуђа; 
стара се о квалитету и квантитету спремљених 
оброка у својој смени и одговара за исте, само-
стално и по налу шефа кухиње припрема све 
врсте јела потребе ресторана, прима намир-
нице потребне за спремање оброка у смени у 
одређено време из магацина, врши њихову кон-
тролу (органолептичка својства, рок трајања и 
слично) и одговара за исте, стара се о правил-
ној употреби и чувању инвентара, опреме и 
посућа у кухињи и магацинима и одговара за 

исто, заприма робу, слаже је у магацин према 
врсти робе; обавештава шефа кухиње о вре-
мену и узроцима причињене евентуалне штете 
(лом, квар и друга оштећења посуђа и апара-
та), стара се о благовременој припреми и дист-
рибуцији хране и оброка, стара се о правил-
ном одржавању хигијене у кухињи и пратећим 
просторијама, организује рад у својој смени, 
примљене намирнице и материјал за спре-
мање хране користи рационално и целисходно, 
у складу са прописима, стара се о правилној 
расподели припремљених оброка у складу са 
утврђеним јеловником, обавља и друге посло-
ве везане за припрему намирница, спремања 
оброка и одржавања потребног нивоа хигијене, 
у обавези је да примењује ХАЦЦП принципе и 
води евиденције које ови принципи захтевају.

УСЛОВИ: 1. средње образовање угоститељс-
ког смера; 2. да није правноснажно осуђивано 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци.

Помоћни кувар
2 извршиоца

Опис послова: помаже шефу кухиње, глав-
ном кувару у раду и припреми и дистрибуцији 
топлих и хладних оброка, припрема и серви-
ра храну; одржава хигијену у кухињи, одржа-
ва хигијену средстава за обраду и припрему 
намирница, припрема и обрађује намирнице 
код припремања и издавања оброка, посеб-
ну пажњу поклања хигијенској и еколошкој 
исправности намирница које се користе за спре-
мање оброка, врши чишћење и прање посуђа и 
свих предмета који се употребљавају у процесу 
припремања оброка, пријављује сваку уочену 
неправилност и неисправност намирница, сред-
става за њихово третирање, средстава заштите, 
опреме и уређаја, свих функционалних дело-
ва кухиње и помоћних просторија руководио-
цу смене, односно шефу кухиње, обавештава 
шефа кухиње или главног кувара о евентуал-
ним кваровима на машинама и уређајима без 
покушаја да их сам отклони, обавља друге 
послове везане за делатност свог рада, у оба-
вези је да примењује ХАЦЦП принципе у току 
рада.

УСЛОВИ: 1. средње образовање или основно 
образовање; 2. да није правноснажно осуђи-
вано на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци.

Конобар
2 извршиоца

Опис послова: уређује просторије за сервиси-
рање, постављања столове и столњаке и при-
према прибор за услуживање, сервира храну 
и пиће, одржава чистоћу и општу уредност 
кафе – кухиње и простора у коме се сервира 
кафа и други напици, требује робу и материјал 
потребан за ресторан / кафе кухињу, сакупља 
коришћено посуђе са столова, пребира га и на 
предвиђеном месту предаје кухињи, прилагођа-
ва распоред столова и столица према захтеву 
корисника, врши поставку столова (прибор у 
зависности од врсте јела), води рачуна о хигије-
ни прибора, есцајга, столова, столица, столња-
ка, надстолњака, указује кухињи на уочене 
недостатке у оброцима и сервисном прибору, 
обавља поделу хладних оброка (ужина) корис-
ницима, обавља све послове око примања 
порудџбина од гостију, врши наплату истих, 
одговоран је за правилно руковање фискал-
ном касом, одговоран је за свакодневно архи-
вирање дневних извештаја из фискалне касе, 
одговоран је за усаглашеност продате робе и 
примљених пазара, задужен је за све послове 
који су везани за шанк ресторана и одгово-

ра за све што се налази у њему, обавештава 
шефа кухиње или главног кувара о евентуал-
ним кваровима на машинама и уређајима без 
покушаја да их отклони, води књигу дневних 
пазара и предаје их редовно благајни, одгово-
ран је за брзо, тачно и квалитетно припремање 
и издавање односно точење топлих и хладних 
напитака, алкохолних и безалкохолних пића 
уз поштовање прописаних норматива и рокова 
употребе и води рачуна да пића имају одређену 
декларацију, у обавези је да примењује ХАЦЦП 
принципе у току рада.

УСЛОВИ: 1. средње образовање; 2. да није 
правноснажно осуђивано на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци.

Спремачица
4 извршиоца

Опис послова: обавља послове одржавања 
хигијене и спровођења мера санитарно хигијен-
ског режима, спрема и уређује собе и просто-
рије за боравак корисника, пријављује сва 
оштећења и кварове на инсталацијама, инвен-
тару и опреми, прати стање залиха потрош-
ног материјала и ситног инвентара за потребе 
одржавања чистоће, одржава хигијену у прос-
торијама и санитарним чворовима, одржава 
чистоћу дворишта и износи смеће, рационал-
но користи потрошни материјал и поверену 
опрему и средства за рад, мења постељину по 
утврђеном распореду, одговара за инвентар и 
другу опрему којом рукује, предаје нађене и 
заборављене ствари шефу службе ради еви-
дентирања и даљег поступања, обавља послове 
прања, пеглања и сушења постељине и радне 
униформе, одржава хигијену у вешерају, стара 
се о одржавању машина и уређаја у чистом и 
исправном стању, обавештава техничара тех-
ничке службе о евентуалним кваровима на 
машинама и уређајима без покушаја да их сам 
отклони, предлаже отпис похабане постељине 
шефу службе.

УСЛОВИ: 1. основно образовање; 2. да није 
правноснажно осуђивано на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци.

Техничар инвестиционог / техничког 
одржавања уређаја и опреме

Опис послова: снима и израђује скице 
постојећих стања и инсталација у објектима; 
пружа подршку у изради предмера радова и 
уградње опреме; прикупља потребне дозво-
ла и сагласности; даје податке за формирање 
техничке документације и води евиденцију о 
истој; води евиденцију техничке документације; 
припрема инвестициону – техничку документа-
цију, предмер и предрачун радова за извођење 
потребних радова на објектима; прати реали-
зацију радова; обавља стручне послове одр-
жавања; анализира параметре рада и обавља 
дијагнозу узрока комплексних кварова објека-
та, опреме и инсталација за које је задужен; 
предлаже процедуре за превентивно и редовно 
одржавање, као и за отклањање комплексних 
кварова; обавља стручне и техничке послове 
одржавања; врши механичарске послове на 
превентивном одржавању, демонтажи, поправ-
кама, ремонтима, монтажама; дорађује поједи-
не елементе, делове и склопове при монтажи; 
врши контролу и оверу грађевинских дневни-
ка, књига и рачуна изведених радова; врши 
дефектаже и потребна мерења функционал-
них елемената, делова и склопова са демон-
тажом, поправкама и монтажом; контролише 
исправност и функционалност техничких сис-
тема и инсталација на објектима и уређајима; 
котролише рад спољних сарадника и евиден-
тира послове и утрошак материјала; врши над-
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зор над извођењем радова; обавља послове 
руковања парним котловима и одговоран је за 
њихово одржавање; припрема потребну доку-
ментацију за поступак набавки; координира и 
организује рад техничке службе; издаје радне 
налоге запосленима техничке службе; одговара 
за техничку и функционалну исправност инста-
лација и опреме у објектима; врши надзор над 
употребом инвентара и опреме од стране лица 
која њима рукују и благовремено указује на 
пропусте и грешке; прикупља потребну доку-
ментацију за израду аката о процени ризика и 
спроводи поступак процене ризика; прикупља 
податке за анализу степена тренутне експо-
нираности безбедносним ризицима; прикупља 
податке и потребну документацију за израду 
општих и појединачних акта из области зашти-
те, безбедности и здравља на раду / заштите од 
пожара; прати и контролише средства и опрему 
за личну заштиту на раду / заштиту од пожа-
ра; прати стање и води евиденцију о повре-
дама на раду и професионалним обољењима; 
спроводи мере за благовремено отклањање 
утврђених недостатака, из делокруга свог рада; 
контролише проходност противпожарних путе-
ва и евакуационих праваца; учествује у изра-
ди извештаја у вези са ванредним догађајима 
из области заштите, безбедности и здравља 
на раду/заштите од пожара; пружа подршку 
у организовању обуке из области безбедности 
и здравља на раду/заштите од пожара; даје 
предлоге и иницијативе за решавање текућих 
проблема; води рачуна о возном парку устано-
ве (техничкој исправности, хигијени – чистоћи 
возила, опремљености и слично).

УСЛОВИ: 1. најмање средње образовање грађе-
винског или машинског смера; 2. поседовање 
возачке дозволе Б категорије; 3. познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет); 
4. да није правноснажно осуђивано на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месе-
ци; 5. положен одговарајући стручни испит 
за обављање послова безбедности и здравља 
на раду, у складу са законом. Стручне оспо-
собљености, знање и вештине које се оцењују 
у изборном поступку и начину њихове провере: 
1. познавање рада на рачунару (МС Оффице 
пакет и интернет) провераваће се практичним 
радом на рачунару.

Домар / мајстор одржавања

Опис послова: обавља преглед објеката, врши 
контролу исправности инсталација, противпо-
жарних система, уређаја, опреме, апарата и 
средстава према плану одржавања, обавља 
механичарске / електричарске / водоинста-
латерске / браварске / столарске / лимарске 
/ молерске / аутомеханичарске и сл. послове, 
послове ложача, као и друге радове одржа-
вања и поправке, припрема објекте, опрему 
и инсталације за рад, обавештава надлежне 
службе о уоченим неправилностима у објекту 
или већим кваровимана системима и инста-
лацијама, пушта опрему или постројења у 
оперативни рад и зауставља на крају опера-
тивног рада или у случају поремећаја или ква-
ра, прати параметре рада и подешава опрему 
и постројења, рукује постројењима у котлар-
ници, води евиденцију о кваровима и извр-
шеним поправкама, обавља све послове око 
одржавања и чишћења спортске сале, рукује 
агрегатом, пумпама и води рачуна о њиховој 
функционалности и исправности, благовреме-
но уклања уочене недостатке на објектима, 
води посебно бригу о правовремености својих 
интервенција, врши утовар и истовар амба-
лаже и другог материјала, као и помоћ при 
ношењу багажа, при одласку и доласку гос-
тију (деца предшколског и школског узраста), 
по потреби помаже спремачицама око тешких 
послова, одржава хигијене око објекта.

УСЛОВИ: 1. средње образовање, изузетно 
основно образовање и радно искуство на тим 
пословима од минимум 2 године; 2. да није 
правноснажно осуђивано на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци. Струч-
не оспособљености, знање и вештине које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихове 
провере: увид у документацију и разговор са 
кандидатом.

Помоћни радник

Опис послова: примењује мере противпожар-
не заштите и безбедности здравља на раду, 
обавља послове везане за техничко одржавање 
машина и физичке послове: истовар и утовар, 
пренос и транспорт робе, материјала и опреме 
и др., храни животиње и одржава објекте за 
животиње, доноси пошту и штампу, врши мање 
поправке на објекту, погонским и прикључним 
машинама, води евиденцију о кваровима и 
извршеним поправкама, одржава површину око 
објекта, одржава хигијену објекта и околине, 
рукује инвентаром објеката и одговара за стање 
истих, врши одржавање зелених површина у 
дворишту зграде, али и испред зграде (кошење 
траве, сакупљање траве, лишћа, орезивање 
дрвећа, заливање, окопавање, одржавање 
цветних леја, чишћење снега, чишћење олука, 
окапница и сл.), рукује машинама за одржавање 
дворишта и зелених површина и води рачуна о 
њиховој функционалности и исправности.

УСЛОВИ: 1. основно образовање; 2. да није прав-
носнажно осуђивано на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци. Стручне оспособље-
ности, знање и вештине које се оцењују у избор-
ном поступку и начину њихове провере: увид у 
документацију и разговор са кандидатом.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ 
И МЕНАЏМЕНТ

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

e-mail: vtts@eunet.rs

Асистент за област Технолошко 
инжењерство, ужа стручна област 

Текстилно инжењерство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови, односно компетенције које 
кандидат мора да поседује и које треба оцењи-
вати у изборном поступку су: да не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; да мора имати завршене основне 
и мастер академске студије из уже области 
Текстилно инжењерство са просечном оценом 
најмање осам; да мора имати статус студента 
на студијама трећег степена – докторским сту-
дијама из уже области Текстилно инжењерство; 
да мора поседовати склоности и способности 
за наставни рад; ако је раније обављао настав-
ни рад, кандидат мора имати позитивну оцену 
укупног досадашњег наставног, односно педа-
гошког рада, у супротном мора имати позитив-
ну оцену приступног предавања на задату тему; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности АТУСС, односно Одсека ВТШДТМ. 
Пријава на конкурс мора обавезно да садржи: 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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податке неопходне за идентификовање сарад-
ничког звања (односно радног места) за које 
кандидат конкурише, што подразумева обавезно 
навођење назива сарадничког звања за које се 
конкурише и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Уз пријаву на конкурс се 
обавезно доставља и: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведе-
на кривична дела (из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању), уколико кандидату уве-
рење о неосуђиваности не буде издато до затва-
рања конкурса, кандидати приликом пријаве на 
конкус достављају потврду да су поднели захтев 
за издавање тог уверења, док само уверење о 
неосуђиваности треба да доставе без одлагања, 
а морају га доставити најкасније до дана засни-
вања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потреб-
ног, односно одговарајућег високог образовања, 
који је прописан као услов за избор у сараднич-
ко звање за које се конкурише. Подносе се ове-
рене фотокопије диплома са свих нивоа студија 
које је кандидат завршио; уверење високошкол-
ске установе о томе да кандидат има статус сту-
дента на докторским студијама; извод из мати-
чне књиге рођених (или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (или оверену фото-
копију); радна биографија (ЦВ) и одговарајуће 
доказе који потврђују наводе из биографије; 
ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, одговарајући доказ да канди-
дат поседује позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада 
(потврда образовне установе на којој је кан-
дидат обављао досадашњи наставни, односно 
педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично); одговарајуће доказе о објављеним 
радовима, када је објављивање одређеног броја 
радова наведено као услов; одговарајуће доказе 
о поседовању радног искуства; ако такви дока-
зи постоје, одговарајуће доказе о поседовању 
захтеваних референци, односно о поседовању 
захтеваних стручних знања, вештина, односно 
компетенција, када је то наведено као услов 
(лиценце, сертификати, уверења, потврде и 
слично). Пријаву на конкурс, биографију и спи-
сак објављених радова, кандидати су обавезни 
да доставе поред штампаног облика и у елек-
тронској форми (уређено у MS Word-у). 

ОСТАЛО: Пријаве се могу поднети најкасније у 
року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
се могу предати лично, искључиво радним дани-
ма (понедељак – петак) од 10 до 15 часова, или 
послати путем поште, на адресу „АТУСС – Одсек 
Висока текстилна школа за дизајн, технологију и 
менаџмент, 11000 Београд, Старине Новака 24”. 
Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек 
Висока текстилна школа за дизајн, технологију 
и менаџмент до истека наведеног рока за конку-
рисање, иначе ће се сматрати неблаговременим 
и биће одбачене. Неразумљиве или непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, биће одбачене. Контакт 
особа за давање обавештења о конкурсу: Гроз-
да Николић, Старине Новака 24, канцеларија 
13, e-mail: vtss@eunet.rs. Процена испуњености 
општих и посебних услова за избор у сараднич-
ко звање у погледу којих се расписује овај кон-
курс, вршиће се на основу доказа које кандида-
ти прилажу уз пријаву на конкурс и у складу са 
Правилником о избору и ангажовању наставника 
и сарадника Академије. Кандидат који поднесе 
благовремену, уредну и потпуну пријаву и за 
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву, 
утврди да испуњава потребне услове накнадно 
ће бити обавештен о тачном времену одржавања 
провере оспособљености, поседовања тражених 
знања и вештина, односно компетенција, уколи-
ко је потребно да се таква провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију  
у Институту за зоологију,  

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: лице које поред услова из става 6 чла-
на 74 Закона о високом образовању има и више 
научних радова од значаја за развој науке, у 
ужој научној области, објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, непостојање сметње из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
као и остали услови утврђени чланом 74 Закона 
о високом образовању.

Доцент за ужу научну област 
Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију  
и лихенологију у Институту за ботанику 

и Ботаничкој башти „Јевремовац”,  
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: лице које испуњава услове сход-
но одредби члана 74 став 6 Закона о високом 
образовању, те непостојање сметњи сход-
но одредби члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању.

Асистент за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака
на Катедри за морфологију и 

систематику биљака у Институту 
за ботанику и Ботаничкој башти 

„Јевремовац”, на одређено време  
од три године

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

ОСТАЛО: остали услови избора као и начин и 
поступак избора, утврђени су одредбама Зако-
на о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 
и 67/21, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (Гласник 
Универзитета у Београду, бр. 237/22 и 240/22), 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
Биолошког факултета Универзитета у Београду. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на адресу, 
Београд, Студентски трг. 16, Стручна служба, 
соба 326, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11260 Умка, Милије Станојловића 10

тел. 011/8025-802

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чла-
ном 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 

– др. закон, 10/2019 и 6/20, 129/21): 1) да има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога и то: (1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3) да има обуку и положен испит за 
директора школе; 4) да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 6) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7) да има држављан-
ство Републике Србије; 8) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, за дирек-
тора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 истог закона за наставника те врсте школе, тј. 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања у 
установи, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника); оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директо-
ра школе); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1020 | 28.12.2022.24

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање из чл. 139 ст. 1 
тач. 3) Закона, да није против кандидата покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора – доказује се 
подношењем оригинала или оверене фотоко-
пије уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова и надлежног основног 
суда (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену фотокопију потврде о радном искуству, 
најмање осам година рада у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, која мора да садржи пода-
так о радном стажу и пословима које је лице 
обављало, коју издаје установа у којој канди-
дат ради, ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат 
стекао радно искуство у области образовања 
и васпитања; доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику – оригинал или оверену 
фотокопију; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о физичкој, психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) не старије од 6 месеци – 
прибавља се пре закључивања уговора о раду; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) оригинал или оверену фотокопију, односно 
доказ да није вршен стручно-педагошки над-
зор у раду кандидата уколико истог није било 
– оригинал или оверену фотокопију; резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (достављају само кан-
дидати који су претходно обављали дужност 
директора установе) – оригинал или оверену 
фотокопију, у случају да за време обављања 
дужности директора није вршен стручно педа-
гошки надзор установе и оцена спољашњег 
вредновања доставити доказ о томе – оригинал 
или оверену фотокопију; радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно). Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе спровођења законом 
предвиђеног поступка – конкурса. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкретном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, број 87/18). 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, а фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати у затвореној коверти 
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе” или предати лично, у секре-
таријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 
14.00 часова. Сва обавештења се могу добити у 
секретаријату школе на телефон 011/8025-802.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 
11000 Београд, Војводе Степе 305

Редовни професор за ужу научну 
област Планирање, моделирање, 

експлоатација, безбедност и 
еколошка заштита у железничком 

саобраћају и транспорту

Редовни професор за ужу научну 
област Техничка експлоатација и 

одржавање транспортних средстава

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом Факултета. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса (биографија, 
дипломе, списак радова и радове) доставити на 
адресу: Универзитет у Београду, Саобраћајни 
факултет, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД 
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА 
ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

Сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови које кандидат за звање мора 
да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку утврђени су Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: завршене 
основне студије на акредитованој високошкол-
ској установи и акредитованом студијском про-
граму са просечном оценом најмање 8; статус 
студента на мастер академским студијама, или 
мастер струковним студијама, или специјалис-
тичким академским студијама или специјалис-
тичким струковним студијама у научној или 
стручној области за коју се бира; да испоља-
ва способност за наставни рад што се доказује 
или позитивном оценом педагошког рада коју 
је кандидат добио у студентској анкети а која 
се односи на претходни изборни период (за 
кандидате који имају педагошко искуство) или 
позитивном оценом приступног предавања (за 
кандидате који немају педагошко искуство). 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о 
сарадничком звању (односно радном месту) на 
које кандидат конкурише, биографију и подат-
ке о кандидату (име и презиме, адреса преби-
валишта из личне карте и адреса боравишта у 
Београду, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште), а уз пријаву се обавезно 
достављају докази: потврда о статусу садашњег 
радног односа и извод из матичне евиденције 
о осигураницима РФ за пензијско и инвалид-
ско осигурање; оверене фотокопије диплома 
свих степена / нивоа стеченог високог обра-
зовања; документа о испуњености услова из 
чл. 72, 82 и 83 Закона о високом образовању; 
уверење надлежног суда о непокренутом кри-
вичном поступку, неосуђујућој правоснажној 
пресуди и непокренутој истрази, не старије од 
месец дана; уверење надлежног министарства 
(МУП) из казнене евиденције, не старије од 

месец дана; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; фотокопија, односно 
очитана лична карта; уверење високошколске 
установе о статусу студента на одговарајућем 
нивоу студија уколико је то услов за избор у 
сарадничко звање, доказ о поседовању пози-
тивне оцене наставног / педагошког рада, дока-
зи о поседовању лиценци, положеном стручном 
испиту уколико их кандидат има и објављени 
радови. Уз пријаву се може доставити потврда 
суда, односно МУП да је поднет захтев за изда-
вање уверења, с тим да се само уверење мора 
доставити до дана када истиче трајање конкур-
са. Рок за подношење пријава је десет дана од 
дана оглашавања овог конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се достављају на адресу: 
Академија техничко-уметничких струковних 
студија Београд, Одсек Висока железничка 
школа, Београд, Здравка Челара 14. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Лице задужено за давање података о конкур-
су: Горан Тричковић, тел. 011/3292-517. Статут 
Академије и Правилник о избору и ангажовању 
наставника и сарадника објављени су на сајту 
Академије: www.atuss.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу уметничку област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђе-
ни су Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), чланом 74 Законa о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 
– др. закон), Статутом Универзитета у Београ-
ду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17, 203/18 и 223/21), Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 237/22 и 240/22), Статутом 
Универзитета у Београду – Архитектонског 
факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 129/22 – пре-
чишћен текст), Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника на Факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 
131/22) и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду – Архитектонском факултету („Сл. 
билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (спи-
сак радова), оверене копије диплома, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месе-
ци), подносе се на адресу: Универзитет у Бео-
граду – Архитектонски факултет, Ул. Булевар 
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Национална служба
за запошљавање
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АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283

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

office@viser.edu.rs
www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

1. Сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Системи управљања

на одређено време од три године, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: Услови и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању; мора имати статус студента на доктор-
ским студијама из области Електротехничког и 
рачунарског инжењерства и одговарајуће уже 
области, завршене мастер студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и да је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), или ако је кандидат стекао звање магистра 
наука, да му је прихваћена тема докторске 
дисертације; мора испољавати способност за 
наставни рад, што се доказује: ако је канди-
дат лице које има педагошко искуство, канди-
дат мора имати позитивну оцену педагошког 
рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако кандидат 
нема педагошко искуство мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; позна-
вање рада на рачунару: MS Office; познавање 
програмирања PLC и HMI панела; поседовање 
стручних знања из области система аутомат-
ског управљања и мехатронике; поседовање 
склоности и способности за наставни рад; ако 
је кандидат раније обављао наставни рад, пози-
тивна оцена укупног додадашњег наставног, 
односно педагошког рада.

2. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроенергетика

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; мора имати завршене основне 
академске или струковне студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа стручна област Електроенергетика, уз 
постигнуту просечну оцену најмање осам (8), 
на акредитованој високошколској установи 
и акредитованом студијском програму; мора 
имати статус студента на мастер академским, 
или мастер струковним студијама, или на спе-
цијалиситичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама у науч-
ној или стручној области за коју се бира; мора 
испољавати способност за наставни рад, што се 
доказује: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати пози-
тивну оцену педагошког рада у студентским 
анкетама које се односе на претходни изборни 

период; ако кандидат нема педагошко искуство 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; познавање софтверских алата 
MS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint).

3. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; мора имати завршене основне 
студије из области Електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, уз постигнуту просеч-
ну оцену најмање осам (8), на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом сту-
дијском програму; мора имати статус студента 
на мастер академским, или мастер струковним 
студијама, или на специјалиситичким академ-
ским студијама или специјалистичким струков-
ним студијама у научној или стручној области 
за коју се бира; мора испољавати способност 
за наставни рад, што се доказује: ако је кан-
дидат лице које има педагошко искуство, кан-
дидат мора имати позитивну оцену педагошког 
рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако кандидат 
нема педагошко искуство мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; иску-
ство у раду са студентима; искуство у држању 
вежби из Gimp, Inkscape, Stencyl.

4. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Аудио и видео 

технологије
на одређено време од једне године

3 извршиоца

Напомена: Због различитих посебних усло-
ва за избор одговарајућих кандидата у звање 
сарадник у настави за област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Аудио и видео технологије, услови за избор 
кандидата постављени су по позицијама:

ПОЗИЦИЈА 1: Услови и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештина-
ма, односно компетенцијама које ће се оцењи-
вати у изборном поступку: кандидат не сме 
бити правноснажном пресудом осуђиван за кри-
вична дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; мора имати завршене основне сту-
дије из области Електротехничког и рачунарс-
ког инжењерства, уже стручне области Аудио 
и видео технологије, са просечном оценом нај-
мање осам (8), на акредитованој високошкол-
ској установи и акредитованом студијском про-
граму; мора имати статус студента на мастер 
академским, или мастер струковним студијама, 
или на специјалиситичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студија-
ма, у области Електротехничког и рачунарског 
инжењерства и ужој стручнној области Аудио 
и видео технологије; мора испољавати способ-
ност за наставни рад, што се доказује: ако је 
кандидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се одно-
се на претходни изборни период, ако кандидат 
нема педагошко искуство мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 

одговарајућим општим актом Академије; позна-
вање рада и искусво у пословима везаним за 
фотографију, компјутерску графику, 2Д и 3Д 
анимацију и постпродукцију слике; искуство у 
практичном раду на пословима продукције сли-
ке; познавање и рад у следећим програмима: 
комплетан Adobe пакет, Maya, Final Cut.

ПОЗИЦИЈА 2: Услови и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вешти-
нама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: кандидат не 
сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању; мора имати завршене 
основне студије из области Електротехничког и 
рачунарског инжењерства, уже стручне области 
Аудио и видео технологије, са просечном оце-
ном најмање осам (8), на акредитованој висо-
кошколској установи и акредитованом студијс-
ком програму; мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струковним сту-
дијама, или на специјалиситичким академским 
студијама или специјалистичким струковним 
студијама, у области Електротехничког и рачу-
нарског инжењерства и ужој стручнној области 
Аудио и видео технологије; мора испољавати 
способност за наставни рад, што се доказује: 
ако је кандидат лице које има педагошко иску-
ство, кандидат мора имати позитивну оцену 
педагошког рада у студентским анкетама које 
се односе на претходни изборни период, ако 
кандидат нема педагошко искуство мора бити 
позитивно оцењен на приступном предавању, у 
складу са одговарајућим општим актом Акаде-
мије; познавање рада и професионално иску-
ство у студијском раду, како из области аудија, 
тако и из области телевизије; познавање рада 
и професионално инжењерско искуство у раду 
са разгласним системима; познавање техничког 
рада и искуство у пословима конфигурисања, 
инсталације, умеравања и пуштања у рад аудио 
система свих врста и намена; искуство у прак-
тичном раду на пословима дизајна звучне сли-
ке; познавање и рад у следећим програмима: 
Pro Tools, Cubase, Nuendo, Wavelab, Sound Forge, 
Smaart, Lacousstics Sound, комплетан Adobe 
пакет.

ПОЗИЦИЈА 3: Услови и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештина-
ма, односно компетенцијама које ће се оцењи-
вати у изборном поступку: кандидат не сме 
бити правноснажном пресудом осуђиван за кри-
вична дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; мора имати завршене основне сту-
дије из области Електротехничког и рачунарс-
ког инжењерства, уже стручне области Аудио 
и видео технологије, са просечном оценом нај-
мање осам (8), на акредитованој високошкол-
ској установи и акредитованом студијском про-
граму; мора имати статус студента на мастер 
академским, или мастер струковним студијама, 
или на специјалиситичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студија-
ма, у области Електротехничког и рачунарског 
инжењерства и ужој стручнној области Аудио 
и видео технологије; мора испољавати способ-
ност за наставни рад, што се доказује: ако је 
кандидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се одно-
се на претходни изборни период, ако кандидат 
нема педагошко искуство мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; позна-
вање рада и искусво у пословима везаним за 
студијску технику, фотографију, компјутерску 
графику, 2Д и 3Д анимацију и постпродукцију 
слике; искуство у практичном раду на послови-
ма продукције звука и слике; познавање и рад у 
следећим програмима: Pro Tools, EASE, EASERA, 
комплетан Adobe пакет, Maya, Final Cut.
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, могу се подне-
ти до 9. јануара 2023 године. Пријаве се могу 
предати лично (искључиво радним данима 
понедељак–петак) од 10 до 16 часова, или 
послати путем поште, на адресу „Висока шко-
ла електротехнике и рачунарства, Београд, 
11010 Вождовац, Војводе Степе 283”. Пријаве 
послате поштом морају стићи у Одсек Висока 
школа електротехнике и рачунарства до исте-
ка наведеног рока за конкурисање, иначе ће 
се сматрати неблаговременим и биће одбаче-
не. Неразумљиве или непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, биће одбачене. Лично име и кон-
такт подаци лица задуженог за давање оба-
вештења о конкурсу: Горан Пантић, имејл: 
pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 002, Улица 
војводе Степе број 283 Вождовац, Београд. 
Пријава на овај конкурс мора обавезно да 
садржи: податке неопходне за идентифико-
вање сарадничког звања (односно радног мес-
та) за које кандидат конкурише, што подразу-
мева обавезно навођење сарадничког звања 
за које се конкурише (и позиције када је она 
наведена у овом конкурсу), области и уже стру-
чне области (ако је она наведена); податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Уз пријаву на конкурс се 
обавезно достављају и следећи докази: уве-
рење надлежног органа (МУП) о неосуђива-
ности за напред наведена кривична дела (из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању), 
не старије од месец дана. Уколико кандидату 
уверење о неосуђиваности не буде издато до 
затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкурс достављају потврду да 
су поднели захтев за издавање тог уверења, 
док само уверење о неосуђиваности треба да 
доставе без одлагања, а морају га доставити 
најкасније до дана заснивања радног односа; 
оверене фотокопије високошколских исправа о 
стеченом степену потребног, односно одгова-
рајућег високог образовања, који је прописан 
као услов за избор у сарадничко звање за које 
се конкурише, подносе се оверене фотокопије 
диплома са свих нивоа студија које је кандидат 
завршио; уверење високошколске установе о 
томе да кандидат има статус студента на док-
торским или на мастер студијама који је про-
писан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише; извод из матичне књиге 
рођених (или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (или оверену фотокопију); рад-
на биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је канди-
дат раније обављао наставни рад, одговарајући 
доказ да поседује позитивну оцену укупног 
досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако такви докази постоје, одговарајуће 
доказе о поседовању захтеваних референци, 
односно о поседовању захтеваних стручних 
знања, вештина, односно компетенција, када 
је то наведено као услов (лиценце, сертифи-
кати, уверења, потврде и слично). 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 спроводи-
ла. Процена испуњености општих и посебних 
услова за избор у сарадничка звања у погле-
ду којих се расписује овај конкурс, вршиће се 
на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником 
о избору и ангажовању наставника и сарадни-
ка Академије. Провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата, 
ако се таква провера буде спроводила, може се 
одржати 10. јануара 2023 године или касније 
у просторијама Одсека Висока школа електро-
технике и рачунарства, ул. Војводе Степе број 
283, Београд. Кандидат који поднесе благовре-

мену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс 
и за кога се, на основу доказа приложених уз 
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава 
потребне услове за избор у звање у погледу 
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен 
о тачном времену одржавања провере оспо-
собљености, поседовања тражених знања и 
вештина, односно компетенција, уколико је 
потребно да се таква провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд
Змај Јовина 12

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 

Економија и финансије

УСЛОВИ: за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом и Правил-
ником о избору у звања Универзитета Унион 
и Статутом Београдске банкарске академије. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома о прет-
ходно стеченим звањима, уверење о неосуђи-
ваности и списак објављених радова. Пријаву и 
тражену документацију доставити у физичком 
и електронском облику у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на наведену адресу 
Факултета, кабинет 209/II и на e-mail: office@
bba.edu.rs Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 138
тел. 011/6156-059

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је 
да у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
законом, да има одговарајуће образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће. 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о познавању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Докази 
о испуњености услова саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има одговарајуће 

образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе посеб-
ним решењем. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (лица која су стекла академско звање 
мастер у обавези су да доставе и диплому о 
претходно завршеним основним академским 
студијама), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци), уверење о нео-
суђиваности издато од стране МУП-а Србије 
(не старије од 6 месеци), доказ о познавању 
српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад уколико образовање није 
стечено на српском језику, краћу биографију. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом на наведену 
адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
11000 Београд, Булевар ослобођења 317

тел. 011/3098-280, 2469-629

Оглас објављен 26.10.2022. године, у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место 
наставник српског језика и књижевности, на 
одређено време преко 60 дана ради замене 
наставника именованог на радно место дирек-
тора школе до истека мандата, а најкасније до 
20.марта 2026. године. У осталом делу конкурс 
је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК”

11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/6650-139 

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања предвиђено чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 
за наставника разредне наставе одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука или високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
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године; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима 
(здравствено уверење доставља кандидат пре 
закључења уговора о раду); 3. носуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. Да има држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним и 
попуњеним формуларом достављају следећу 
документацију: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању не 
старија од 6 месеци; уверење о држављан-
ству оригинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених оригинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци; 4. уверење о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимања малолетног лица, запуштања и 
злостављања малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из каз-
нене евиденције МУП-а не старије од 6 месе-
ци); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак из члана 139 став 3 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (потврда / уверење надлежног 
основног суда оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање на конкурс са потребном доку-
ментацијом је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве за конкурс се неће 
узети у разматрање, као и фотокопије доку-
мената која нису оверена од стране надлеж-
ног органа (јавног бележника, органа град-
ске или општинске управе, суда). Пријаве 
са потребном документацијом достављају се 
лично или препорученом пошиљком на горе 
наведену адресу. Ближа обавештења могу 
се добити код секретара школе на телефон  
011/6650-139.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језици, за 

наставни предмет Енглески језик 1
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: филолошки факултет, група за 
енглески језик, VII/1 степен стручне спре-
ме. Остали услови утврђени су одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017-41, 
27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 
6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 
11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021-
7), Статута Факултета безбедности и других 
општих аката који прописују услове за стицање 
звања наставника Унивезитета у Београду. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографију, овере-
ну фотокопију дипломе, списак научних радова, 
као и радове. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Универзитету у Београду – Факул-
тету безбедности, Господара Вучића 50, лично 
или путем поште, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област 
Политиколошко-социолошке студије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука 
из уже научне области за коју се бирају, као 
и да испуњавају услове предвиђене 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 Универ-
зитета у Београду и Факултета политичких 
наука за избор у звање доцента и Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Глас-
ник Универзитета у Београду”, бр. 192/16) са 
изменама и допунама. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова (биографија, 
оверен препис диплома и додатака диплома 
/ уверења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана/копија личне карте кандида-
та, списак научних и стручних радова, објавље-
не радове и друге доказе у складу са напред 
наведеним актима) доставити на адресу Факул-
тета политичких наука, Београд, Јове Илића 
165. у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат дос-
тавља и својеручно потписану изјаву о извор-
ности 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 предавање у складу са Одлуком 
о извођењу приступног предавања на Уни-
верзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 195 од 22.09.2016. године, са 
изменама и допунама). Неблаговремено дос-
тављене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник виолине
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18/20), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју 
рада културе, уметности и јавног информисања 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19, 14/20 и 2/21), чл. 
139, чл. 140 став 1 тачка 1 и 2, чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21), и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање, 1. на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2. високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. год.; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

Референт за финансијско-
рачуноводствене, административне, 

правне и кадровске послове
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Музичкој школи „Јосиф Маринковић” 
Београд дел. бр. 1294 од 13.09.2022. год. и 
то: средње образовање, додатна знања, рад 
на рачунару; као и услови прописани чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1. да кан-
дидат има одговарајуће образовање; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије и зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз потписану пријаву са биографијом, 
доставити: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете РС, оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); извод из 
МК рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
– уверење из КЕ о неосуђиваности (уверење 
МУП-а, оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који испуњавају услове из чл. 139 ЗОСОВ, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од 8 дана од достављања образ-
ложене листе. Напомена: Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, неоверене копије докумената 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити поштом на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком: 
„За конкурс”. По завршеном конкурсу докумен-
тација се не враћа кандидатима. Информације 
о конкурсу могу се добити у секретаријату шко-
ле радним данима од 10.00 до 14.00 часова на 
телефон 011/3236-504.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Чистачица
на одређено време до 6 месеци, 

Институт за медицинску физиологију

Чистачица
на одређено време до повратка радника 

са боловања, Институт за судску 
медицину

УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву поднети 
биографију и копије докумената као доказ о 

испуњености услова и назначити за који инсти-
тут од наведених се пријављује. Пријаве се 
подносе писарници Медицинског факултета, на 
наведену адресу.

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Херцег Стјепана 7

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, замена преко 
60 дана до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 139 и 140 Закону о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. зако-
ни, 10/19, 6/20, 129/2021) одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на и то: мастер педагог, дипломирани педагог, 
професор педагогије, дипломирани школски 
психолог – педагог и дипломирани педагог – 
мастер (члан 12 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији – „Службе-
ни гласник – Просветни гласник”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022); 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; 
3) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног сабраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика. 

ОСТАЛО: доставити: попуњен и одштампан 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, кратка биографија – ЦВ, оверена фотоко-
пија дипломе о стеченој стручној спреми за оне 
који су дипломирали пре 10. септембра 2005. 
године; оверена фотокопија дипломе о завр-
шеним основним студијама и оверена фото-
копија дипломе о стеченом звању мастер за 
оне који су дипломирали после 10. септембра 
2005. године; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дело из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (наведено у општим услови-
ма конкурса), уверење о знању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Пријаве се дос-
тављају на наведену адресу Гимназије, са наз-
наком „Пријава на конкурс”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Руководилац инвестиционог и 
техничког одржавања

УСЛОВИ: високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 24 
0 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-

не или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURИSANjE.doc), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Установи искључи-
во путем поште на наведену адресу са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује. 
Језик на којем се остварује васпитно-образов-
ни рад: српски. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 Закона 
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане чл. 139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији радних места. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају 
доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосквнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (подат-
ке из казнене евиденције издаје МУП). Доказ 
да лице није осуђивано не може бити старији 
од 6 месеци. Фотокопије морају бити овере-
не. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Неблаговремене и 
непотпуне прихјаве неће бити разматране.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

Кладово
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник клавира

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: 
дипломирани музичар – пијаниста, дипломира-
ни музичар – усмерење пијаниста, академски 
музичар пијаниста, мастер музички уметник, 
професионални статус – клавириста.

Наставник клавира и корепетиције

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста, 
дипломирани музичар – пијаниста, дипломи-
рани музичар – оргуљаш, дипломирани музи-
чар – чембалиста, академски музичар – пијани-
ста, академски музичар – оргуљаш, академски 
музичар – чембалиста, мастер музички уметник, 
професионални статус: клавириста, оргуљаш 
или чембалиста.

Наставник гитаре

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: 
дипломирани музичар – гитариста, дипломира-
ни музичар – усмерење гитариста, академски 
музичар гитариста, мастер музички уметник, 
професионални статус – гитариста.
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ОСТАЛО: 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
3) држављанство Републике Србије; 4) знање 
српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5) неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминитарно понашање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати уз пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, подносе и 
следећу документацију: доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања (потврда из надлеж-
не полицијске управе). Пријаве треба послати 
на адресу: Основна музичка школа „Констатнин 
Бабић” Кладово 19320 Кладово, 22. септембар 
13. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, преко мејл адре-
се: muzicka.kladovo@gmail.com и преко телефо-
на 069/4564-542.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ 

РАДОСАВЉЕВИЋ”
19321 Подвршка, Маршала Тита 16

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

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
и има одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/2020 и 129/2021). Обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има обавезно образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а кандидат који нема обавезно обра-
зовање из члана 142 став 1 обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о знању срп-
ског језика – језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Доказ о испуњености услова 
из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана – да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Потребно је 
да кандидат има одговарајући степен и врсту 
образовања прописану чланом 3 тачка 9 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021), односно да има стечен струч-
ни назив (врсту образовања): професор физич-
ког васпитања, професор физичке културе, 
дипломирани педагог физичке културе, про-
фесор физичког васпитања – дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања – дипломирани органи-
затор спортске рекреације, професор физич-
ког васпитања – дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије, професор физичког васпитања 
и спорта, мастер физичког васпитања и спор-
та, професор спорта и физичког васпитања, 
професор спорта и физичке културе, мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); мас-
тер спортске и терапијске физичке активности. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/18). 

ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, и потребну 
документацију као оверене фотокопије доку-
мената школи. Уз попуњен и потписан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави и: пријаву са 
кратком биографијом и подацима о свом про-
фесионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме 
(како мастер тако и основних студија, однос-
но свих степена стеченог високог образовања); 
кандидат који има положене испите из психоло-
гије и педагогије доставља уверење о положе-
ним испитима а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење 
министарства о положеном испиту за лиценцу; 
кандидати који су стекли образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
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 доставља уверење – 
потврду факултета о истом; уверење МУП-а да 
није осуђиван – не старије од 6 месеци; уве-

рење о држављанству Републике Србије – не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са хологра-
мом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која нису стекла образовање на српском језику 
– доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као 
и актуелни број фиксног и мобилног телефео-
на и тачну адресу кандидата у циљу контакти-
рања кандидата везано за психолошку проверу 
и интервју у току трајања конкурса. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата 
донеће директор школе након добијања резул-
тата психолошке процене кандидата, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Неће се разматрати пријаве које су 
неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са 
документацијом која садржи неоверене фото-
копије докумената, документација старија од 
6 месеци, као и пријаве уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом. Пријавни 
формулар и пријаву са кратком биографијом са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурсну комисију, 
за конкурс – наставник физичког и здравстве-
ног васпитања – 60, 00% радног времена”. Кон-
такт особа секретар школе, тел. 019/806-003.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина
тел. 032/381-005

e-mail: os.preljina@mts.rs 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС и 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 6/2020 и 129/2021 – др. 
закони), односно чланом 30 Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Прељина” у Прељини и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечан-
ства и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцијуи 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављансто 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 
2 који се прибавља пре закључења уговора о 
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раду. У смислу услова који се тичу образовања 
кандидата, Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Прељина” Прељи-
на прописано је следеће: 1) за радно место 
референта за финансијско рачуноводствене 
послове, може се засновати радни однос са 
лицем које је стекло средње образовање чет-
врти степен стручне спреме, стечен након завр-
шене средње школе правно-економског смера; 
2) за радноо место домар – мајстор одржавања, 
може се засновати радни однос са лицем које 
је стекло средње образовање 3 или 4 степен 
машинске, грађевинске или електроструке. Кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); личну биографију (ЦВ). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговреме прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поспупака. Одлуку о избору кандидата обавиће 
се у просторијама ОШ „Прељина” у Прељини, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
разговора бити обавештени на адресу односно 
број контакт телефона који су навели у прија-
вама. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва предати непосредно у секретаријату школе 
или послати на горе наведену адресу. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови” НСЗ. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара 
школе и преко телефона 032/381-005.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”

32205 Горња Горевница
тел. 032/5880-420

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 139 и чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и др. закон 10/19 и 6/20, 129/21). У радни 
однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаном законом и то: да има 
одговарајуће образовање (сходно чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања „Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
и др. закон 10/19, 6/20, 129/21), Правилника о 
врсти и степену образовања наставника, вас-
питача и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добра заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: оверена 
копија дипломе о одговарајућем образовању; 
потврда – уверење да кандидат није осуђиван 
узето у МУП-у и основном суду по објављивању 
конкурса; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом; доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандитат који 
образовање није стекао на српском језику. 
Доказ да кандидат поседује физичку, психич-
ку и здравствену способност за рад проверава 
се тако што се кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују на психо-
лошку процену за рад са ученицима који врши 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Доказ који се 
односи на физичку и здравствену способност 
за рад (лекарско уверење) доставља кандидат 
који буде изабран и то пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријавни формулар и документа-
цију кандидати достављају и кратку биографију 
са контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). 
Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs. 
Пријавни формулар и потребну документацију 
послати на адресу школе или предати лично у 
просторијама школе радним даном од 8.00 до 
12.00 часова у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотупне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЈАГОДИНА

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара 122

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду као и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама 
на другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета;  

2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисцилинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. На основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада на пословима настав-
ника разредне наставе може да изводи; профе-
сор разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер, 
професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу. У радни однос може бити 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако: има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ надлежне полицијске управе да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старије од 6 месе-
ци; доказ о знању српског језика на којем ће 
остваривати образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику на којем ће 
остваривати образовно-васпитни рад у школи); 
радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос). Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
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зи о испуњености услова достављају се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема разул-
тата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидати-
ма са листе. Директор доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс – наставник разредне 
наставе” или предати лично у секретаријату 
школе, радним данима од 8.00 до 13.30 часова. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе путем телефона 035/244-
452. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-80 

Наставник у звање доцент за научну 
област Педагошке и андрагошке 

науке за ужу научну област 
Методика наставе музичке културе

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука за науч-
ну област за коју се кандидат бира и остали 
услови прописани чланом 74 и 75 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
– др. закони, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 – 
др. закон и 67/21), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број I-01-480 од 03.06.2022. 
године, Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број I-01-478 од 03.06.2022. 
године (оба правилника доступна су на сајту 
Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.
rs/dokumenti.php на картици Универзитетски 
прописи, избори у звање наставника); као и 
непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању. Уз пријаву на конкурс 
доставити у папирној форми: оверене фотоко-
пије диплома као доказ о одговарајућој струч-
ној спреми и завршеним претходним степени-
ма студија, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), доказ надлежног 
органа (полицијска управа) о неосуђиваности 
у смислу члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе у електронском облику, 
на начин утврђен Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број I-01-480 од 
03.06.2022. године. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се 
разматрати.

ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС
ПОЉОПРИВРЕДНО-

ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Магационер

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20), и то да: 1) поседује одго-
варајуће образовање у складу са одредбама 
члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Службени гласник 
РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, и то за радно 
место магационер: диплому о стеченом одгова-
рајућем средњем образовању, за радно место 
спремачица: завршено основно образовање; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. законик, 10/19, 6/20 и 129/21): уве-
рење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични 
поступак; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Сви докази 
о испуњености услова из конкурса саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, односно лекар-
ско уверење надлежне установе, прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Све исправе, 
односно докази морају бити у оригиналу или 
оверене у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити 
старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију тј. доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
(поштом или лично) у затвореној коверти са 
назнаком пријаве на конкурс за радно место (на 
које конкуришу), у року од осам дана од дана 
објављивања огласа. Непотупуне и неблаговре-

мене пријаве неће се узимати у обзир. Прија-
ве се подносе на горе наведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на тел. 035/323-594.

КИКИНДА

ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ”
23314 Руско Село, Братства Јединства 117

тел. 0230/458-602

Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Достави-
ти: сведочанство о завршеној основној школи 
или оверену фотокопију истог не старију од 6 
месеци.

Административни радник

УСЛОВИ: кандидат треба да достави попуњен и 
одштампан пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем средњем образовању 
економске струке; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у услови-
ма из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија); доказ одговарајуће средњошколске 
установе о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена копија); лекарско уверење да има пси-
хичку, 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 овере-
не фотокопије или оригинали напред поменуте 
документације не смеју бити старије од 6 месец.

ОСТАЛО: кандидати треба да: имају одго-
варајуће образовање, да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (подно-
си се непосредно пре потписивања уговора); да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Благовремене и потпуне пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Глигорије Попов”, Руско Село, 
Братства јединства 117. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана, од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона: 0230/458-602.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „НАТАЛИЈА НАНА 
НЕДЕЉКОВИЋ”

34202 Грошница, Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање 
ромског језика; савладан програм обуке за 
педагошког асистента. Потребно је да кандидат 
испуњава услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и уз пријаву на конкурс 
са краћом биографијом поднесе доказе: 1. о 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању); 2. о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); 3. потврду да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
4. уверење о држављанству Републике Србије 
(оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
5. познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – доказ кандидат доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; 6. оверену фотокопију уве-
рења о завршеној обуци за педагошког асис-
тента. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 4 и 6 подносе се уз пријаву на конкурс, као 
и извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија). Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 подноси се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс приложити и рад-
ну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације можете добити на број телефона 
034/313-622.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена,  

на одређено време, до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 

односно неге детета

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: 1. има образовање у складу 
са чланом 140, 142, 143 и 144 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Наведени услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази под тачком 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ под тачком 2 прибавља се пре закљу-

чења уговора о раду. Уз одштампан и читко 
попуњен формулар пријаве (налази се на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) доставити: писану биографију; ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; потврду о неосуђи-
ваности надлежне полицијске управе (не ста-
рију од 1 месеца); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); очитану 
личну карту (фотокопија личне карте уколико 
иста нема чип). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
(непосредно или путем препоручене пошиљке) 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације можете добити на број 
телефона 034/313-622.

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17и 
95/18), треба да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) (даље: Закон), однос-
но да: има одговарајуће образовање односно 
да има стечено основно образовање и васпи-
тање (први степен стручне спреме); има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министартва просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар кандидат треба да достави 
следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о држављанству Републике 
Србије – оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); оригинал, 
оверен препис или оверену копију сведочан-
ства о завршеном основном образовању и вас-
питању, односно о завршеној основној школи; 
лекарско уверење; доказ, из казнене евиден-
ције МУП Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старији од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); радну 
биографију – пожељно. Уз пријавни формулар 
и потребну документацију кандидат доставља 
и податке о адреси пребивалишта и броју теле-
фона на који може бити контактиран. Докази о 
испуњености услова подносе се уз пријаву на 
конкурс. Доказ о испуњености услова – лекар-
ско уверење подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Бли-
же информације можете добити на број теле-
фона 034/313-622.

ОШ „ЉУБОМИР ЉУБА 
НЕНАДОВИЋ”

34302 Раниловић бб.
тел. 034/6748-002

Стручни сарадник – педагог

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19) и то: да имају 
одговарајуће образовање; да имају физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик. Потребна документа: оригинал или 
оверена копија дипломе; оригинал уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6месеци). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Информације се 
могу добити на горе наведеној адреси и кан-
дидати могу слати пријаве на исту адресу. Рок 
за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације 
се могу добити и код секретара школе на тел: 
034/6748-002 или e-mail: os.ranilovic@gmail.com.

ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24

тел. 034/519-107

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема пропи-
сана Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021), односно да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
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10/2019, 6/2020 и 129/2021), лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на: 1) студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат поред одговарајућег 
образовања мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар преу-
зет са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, приложити и 
кратку радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству РС – не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених – не 
старији од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
– уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а – не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно васпитни рад у 
школи (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора 
(на проверу психофизичких способности школа 
упућује кандидате који су ушли у ужи избор у 
надлежну Националну службу за запошљавање). 
Потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставити лично или 
поштом на адресу ОШ „Свети Сава”, 34243 Топо-
ница, Светог Саве 24, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса са назнаком „Конкурс за 
немачки језик”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене неће се разматрати. Ближе информације 
могу се добити од секретара школе: 034/519-107 
сваког радног дана од 8 до 12 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЕРИЋ”

34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174

Наставник машинске групе предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање и то: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства; дипломирани инжењер за развој 
машинске струке; мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена – 
основне академске студије у области машин-
ског инжењерства; дипломирани инжењер 
машинства – мастер; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; диплому о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из казнене еви-
денције МУП-а РС (издат после објављивања 
конкурса); уверење из надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(издато после објављивања конкурса); извод 
из матичне књиге рођених. Сва документа 
прилажу се у оригиналу или овереном препи-
су. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности прибавља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са траженом документацијом се подно-
се на адресу школе са назанаком „За конкурс”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2

Вешерка – радник  
за одржавање одеће

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање – II сте-
пен стручне спреме; б) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; в) неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) држављанство 
Републике Србије; д) знање српског језика. 
Докази о испуњености услова из тачке а, в, г и 

д достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б прибавља се пре 
закључења уговора. Неблаговремена и непот-
пуна пријава неће бити узета у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству) оригинал или оверену фото-
копију; оригинал, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију) 
– не старије од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад ушколи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; радну 
биографију (ЦВ). Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕТА НИКОЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

Наставник социологије
са 62% радног времена

Наставник практичне наставе 
електро струке

Наставник практичне наставе 
машинске струке – механичар 

моторних возила

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове из члана 139, 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Поред 
тога, кандидат за радно место наставника 
социологије треба да испуњава и услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022); 
кандидат за радно место наставника практич-
не наставе електро струке треба да испуњава 
услове предвиђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022 од 05.05.2022. год.); кан-
дидат за радно место наставника практичне 
наставе машинске струке (механичар мотор-
них возила, аутомеханичар) треба да испуњава 
услове предвиђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала („Просветни гласник”, 
бр. 4/2022 и 15/2022). Кандидат поред одгова-
рајућег образовања треба да испуњава следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела предвиђена чл. 139 ст. 1 тачка 3 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Закона о основама система образовања и вас-
питања; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен и одштамапан пријав-
ни формулар; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат има обавезно образовање из члана 
142 овог закона – образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда); за кандидате који ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142 став 
2 наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; доказ из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у условима из члана 139 Зако-
на (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом изабрани канди-
дат ће доставити пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве доставити у року од 8 дана лично 
или поштом на горе наведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријавни 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) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

„СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-313

Дипломирани економиста за 
финансије и рачуноводство

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то да: а) има одгова-
рајуће образовање прописано Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Економско-угоститељској школи „Слободан 
Минић” у Аранђеловцу; б) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачке 

а), в, г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: пријавни 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); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
– не старије од 6 месеци; оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођемих; 
уверење о неосуђиваности – не старије од 6 
месеци (извод из КЕ издаје МУП – полицијска 
управа) и уверење да се против кандидата не 
води истрага од надлежног суда; доказ да зна 
српски језик или језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 
Кандидати ће бити упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то да: а) има одгова-
рајуће образовање прописано Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Економско-угоститељској школи „Слободан 
Минић” у Аранђеловцу; б) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачке 
а), в, г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: пријавни 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); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
– не старије од 6 месеци; оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођемих; 
уверење о неосуђиваности – не старије од 6 
месеци (извод из КЕ издаје МУП – полицијска 
управа) и уверење да се против кандидата не 
води истрага од надлежног суда; доказ да зна 
српски језик или језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 

Кандидати ће бити упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/2021) и 
то: да имају одговарајуће образовање – основ-
но образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школ и то: доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе траженог 
степена и врсте образовања, односно уверења 
– ако диплома није издата; уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
– не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење или потврда о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (ста-
рије од 6 месеци); лекарско уверење изабрани 
кандидати достављају пре закључења уговора 
о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и 
податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт телефо-
на), радно место на које кандидат конкурише. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне као и пријаве са неовереном документа-
цијом неће се узимати у разматрање. Пријаву 
на конкурс са потребном документацијом са 
назнаком „За конкурс за радно место чистачи-
це” доставити на адресу: ОШ „Јован Поповић”, 
Краља Милана IV број 14, 34000 Крагујевац.
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ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА

34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Чистачица
са 91% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. У радни 
однос на радном месту чистачица може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање-основно 
образовање; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкци ију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: уверење о држављанству 
Републике Србије – не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о стеченом одговарајућем обра-
зовању (о завршеном основном образовању и 
васпитању), односно завршеној основној шко-
ли); уверење МУП-а из казнене евиденције – 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију) о неосуђиваности кандидата 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкци ију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; личну биогра-
фију са контакт подацима кандидата. Кандида-
ти попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани пријавни формулар заједно са 
потребном документацијом достављају школи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидати за које се утврди да испуња-
вају услове за пријем у радни однос, у року од 
8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од 6 месеци. 
Попуњени (одштампани) пријавни формулар са 
потребном документацијом се подноси лично 

или се шаље на адресу: Школа са домом за 
ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, 
34000 Крагујевац. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 034/323-662.

ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ 
БАТАЉОН”

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Сервирка
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Средње образовање и радно искуство 
од најмање 3 месеца.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: Врста и степен стручне спреме за 
одређено радно место утврђени Правилником 
о педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Службени гласник РС”, број 87/2019), 
средње образовање; завршен програм обуке за 
педагошке асистенте (девет модула у трајању 
од 196 часова – 36 ЕСПБ); познавање ромског 
језика.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време до повратка  
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Да лице које конкурише има одгова-
рајуће високо образовање, минимум VII/1 сте-
пен, односно да има звање професора физичке 
културе у смислу члана 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017 год.).

ОСТАЛО: Кандидат треба: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања, доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, www.mpn.gov.rs; доказ о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству; 
уверење о неосуђиваности. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве на оглас са потпуном докумен-
тацијом слати на адресу установе у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Сви подаци о кандидатима биће коришћени 
искључиво за потребе конкурса, а све у скла-

ду са Законом о заштити података о личности. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти у секретаријату школе, позивом на број: 
034/302-160, радним даном од 09 до 13 часова.

КРАЉЕВО

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши

36215 Подунавци, Михајла Петровића Аласа 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона и то: 
1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника у основној школи, односно педа-
гога или психолога, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) да има дозволу 
за рад за наставника, педагога или психолога, 
3) да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од ступања на дужност), 
4) да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 6) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 7) да има држављанство Републике 
Србије, 8) да зна српски језик, као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
уз пријаву треба да приложи следећу докумен-
тацију и то: попуњен и одштампан формулар 
за пријаву на конкурс (формулар се налази се 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, у складу са одредбом члана 140 Закона; 
доказ о поседовању дозволе за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника – оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу; доказ да кандидат има 
обуку и положен испит за директора школе – 
оверену копију документа да кандидат има обу-
ку и положен испит за директора школе (уко-
лико поседује). Пријава која не буде садржала 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора неће се сматрати непотпуном, а 
уколико кандидат буде изабран биће у обаве-
зи да у законском року положи испит за дирек-
тора школе; доказ о годинама рада у установи 
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на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања – потврду 
(у оригиналу или оверену фотокопију) о годи-
нама рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, од најмање 8 година; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима – лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (може и из досијеа 
а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење), уверење надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова о казненој еви-
денцији за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству Републике Србије, у оригиналу или овере-
ној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених, у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик 
(само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Кандидат доставља потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика – у оригина-
лу или оверену фотокопију; доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га посе-
дује (оверена копија); у супротном је потребно 
доставити потврду надлежне школске управе, 
да није вршен стручно-педагошки надзор кан-
дидата; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе (оверена копија); 
у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне Школске управе, да у периоду њего-
вог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе; биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани формулар заједно са пријавом на конкурс 
за избор директора и комплетном документа-
цијом доставља лично или поштом на адресу 
ОШ „Бранко Радичевић” Вранеши, 36215 Поду-
навци, Михајла Петровића Аласа 1, са назнаком 
„Пријава за избор директора”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефон 036/5110-359.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника у основној школи, односно педа-
гога или психолога, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-

ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да има дозволу 
за рад за наставника, педагога или психолога; 
да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од ступања на дужност); 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик, као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву 
треба да приложи следећу документацију и то: 
попуњен и одштампан формулар за пријаву на 
конкурс (формулар се налази се на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140 Закона; доказ о посе-
довању дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника – оригинал или оверену 
копију уверења о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу; доказ да кандидат 
има обуку и положен испит за директора шко-
ле – оригинал или оверену копију докумен-
та да кандидат има обуку и положен испит за 
директора школе (уколико поседује). Прија-
ва која не буде садржала доказ о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора неће 
се сматрати непотпуном, а уколико кандидат 
буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе; доказ 
о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања – потврду (у оригиналу или 
оверену фотокопију) о годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, од 
најмање 8 година; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма – лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом; уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова о казненој евиденцији за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у оригиналу 
или овереној фотокопији, уверење мора бити 
издато након објављивања конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије, у ориги-
налу или овереној фотокопији (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених, у 
оригиналу или овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци); доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – 
српски језик (само кандидат који образовање 
није стекао на српском језику). Кандидат дос-
тавља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика 
– у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о 
резултату стручно педагошког надзора у раду 

кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује (оверена копија); у супротном је 
потребно доставити потврду надлежне Школске 
управе, да није вршен стручно-педагошки над-
зор кандидата; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је претходно 
обављао дужност директора школе (оверена 
копија); у супротном је потребно доставити 
потврду надлежне Школске управе, да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор школе; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом 
на адресу ОШ „IV Краљевачки батаљон” 36000 
Краљево, Олге Јовичић бр. 1, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора школе”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон 036/314-330.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник српског језика
на одређено време замена одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време замена одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чланом 140, чланом 142 став 1, став 
2 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2022) и то: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) 
подтачке (1) и (2) и тачке 2). Степен и врста 
образовања морају бити из образовно нау-
чне области у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 
2/202, 8/2020, 16/2020, 9/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење које се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказује се 
уверењем из казнене евиденције, коју при-
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бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује се 
уверењем о држављанству у оригиналу или 
овереној копији не старије од 6 месеци); да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат 
зна језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад – српски језик, у обавези су да доста-
ве само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика; 
доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској устнови у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фото-
копија потврде – уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) – за оне који ово образовање посе-
дују, а за оне који не поседују Закон по члану 
142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу 
да ово образовање наставник стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Степен и врста образовања морају 
бити из образовно научне области у складу са 
чланом 3. став 1 тачка 13. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
9/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022) за 
радна места. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању или уверења о стеченом високом 
образовању, уколико диплома није издата; 
доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фото-
копија потврде – уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) – за оне који ово образовање посе-
дују, а за оне који не поседују Закон о основа-
ма система образовања и васпитања, по члану 
142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу 
да ово образовање наставник стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци – оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-

де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, као и да није утврђено дискримина-
торног понашања, у складу са законом – при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани канди-
дат по окончању конкурса, а пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” поштом на адресу ОШ „IV 
Краљевачки батаљон” Краљево, Улица Олге 
Јовичић бр. 1, 36000 Краљево, контакт теле-
фон: 036/314-330, или лично радним даном од 
8 до 14 часова, са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати.

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица, Др Миленка Мојсиловића 17

тел. 036/5877-110

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, породиљско 
одсуство и одсуство ради неге детета

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред 
општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове у складу са чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 
1/2022). Степен и врста образовања за радно 
место наставник разредне наставе мора бити 
из образовно научне области у складу са чла-
ном 2. став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022). 
Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге, са холограмом (оригинал или оверена 
копија); оригинал или оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања. У складу са чланом 142 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, обавезно образовање лица из члана 
140 овог закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 

шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (доказује 
се достављањем потврде / уверења одгова-
рајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или достављањем 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу – оригинал или оверена 
копија) – за оне који ово образовање поседују, 
а за оне који не поседују, образовање из ста-
ва 1 овог члана, наставник, васпитач и струч-
ни 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. Доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања – за 
извођење наставе на српском језику (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику) у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), под-
носи само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказује се изводом из казнене 
евиденције, коју прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе – оригинал или оверена копија). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви у складу са чланом 154 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уред-
но овереним фотокопијама потребних докуме-
ната је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне 
и неуредне пријаве неће се разматрати. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе из претходног става, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе из 
претходног става. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу школе ОШ „Олга 
Милутиновић” Годачица, 36220 Чукојевац, Др 
Миленка Мојсиловића 17, или лично у секрета-
ријат школе у времену од 09.00 до 12.00 часова, 
сваког радног дана. За сва додатна обавештења 
обратити се на телефон 036/5877-110.
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ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица

Др Миленка Мојсиловића 17
тел. 036/5877-110

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 122, 139 и члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то: да има 
одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе, 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисципинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице 
које је стекло образовање на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
као лице које је стекло образовање на студија-
ма другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
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 
лиценцу за директора школе. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је дужан да приложи: Диплома о 
стеченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140 Закона (оригинал/ове-
рена копија); доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка – лиценцу за рад (оригинал/оверена копију 
уверења); доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања – потврду 
у оригиналу или овереној фотокопији, најмање 
8 година рада у области образовања (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом – 
лекарско уверење, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова о подацима из казненој евиденцији за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о 

основама система образовања и васпитања, у 
оригиналу или овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, у оригиналу или овереној фото-
копији (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га кандидат поседује, у супротном потребно је 
доставити потврду надлежне Школске упра-
ве да није вршен стручно педагошки надзор 
кандидата, а за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања (ако га канди-
дат поседује) у оригиналу или овереној копији; 
лиценца за директора школе (ако је кандидат 
поседује) у оригиналу или овереној копији; 
биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе. Доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. 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 про-
писаним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и 
комплетном документацијом доставља лично 
или поштом на адресу: ОШ „Олга Милутино-
вић” Годачица, 36220 Чукојевац, Др Миленка 
Мојсиловића 17, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Рок за под-
ношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити у секретаријату школе 
лично или позивом на телефон 036/5877-110.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ”
36000 Краљево

Миомира Бркушанца Мишка 13
тел. 036/359-630

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
и 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон 10/19 и 6/20 и 129/2021) и то: 
да има одговарајуће образовање (основна шко-
ла) за рад на радном месту чистачице, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски јазик. Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања), доста-
вити: оригинал или оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
суда и извод из казнене евиденције Полицијске 
управе – Одељење за казнену евиденцију (не 
старију од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности (лекарско уверење) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пре доношења 
одлуке о избору кандидата врши се провера 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима од стране Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова за пријем у радни однос 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу Послови. Пријаве се 
могу доставити лично у секретаријату школе од 
8 до 13 часова радним данима или на адресу 
ОШ „Браћа Вилотиевић” Краљево, ул. Миоми-
ра Бркушанца Мишка бр. 13, 36000 Краљево, 
са назнаком „Пријава на конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
36000 Краљево, Доситејева 5

тел. 036/312-796

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 122, 140 став 1 и 2 и чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: (1) да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе, стечено на: 1. 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2.студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
ципинарне, трансдисциплинарне 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 про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; Лице из тачке 1 
подтачка 2 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, дужност директора школе може 
да обавља и лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања 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 кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
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кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да против њега није покре-
нут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик односно језик на коме се остварује 
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 сте-
ченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе. Кан-
дидати су дужни да докажу испуњеност услова 
достављањем следеће документације: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту односно 
оригинал или оврена фотокопија обавештења 
о положеном испиту за лиценцу; оригинал или 
оверена фотокопија потврде о радном стажу 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања са назнаком на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно исткуство; оригинал 
или оверена фотокопија лекарског уверења не 
старијег од 6 месеци у тренутку подношења; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
казнене евиденције из надлежне Полицијске 
управе о подацима из казнене евиденције за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, издато после објављивања конкруса; 
оригинал или оверена фотокопија уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци у тренутку подношења; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених не старије од 6 месеци у тренутку 
подношења; оригинал или оверена фотокопија 
потврде о положеном испиту за лиценцу за 
директора установе образовања и васпитања 
(ако је кандидат положио испит за директора 
школе); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (оверену копију 
извештаја просветног саветника), ако га канди-
дат поседује, у супротном потребно је доста-
вити потврду надлежне Школске управе да 
није вршен стручно-педагошки надзор канди-
дата; за кандидате који су претходно обавља-
ли дужност директора установе оригинал или 
оверену фотокопију записника / извештаја о 
резултату стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања.У супрот-
ном потребно је доставити потврду надлежне 
Школске управе, да у периоду његовог мандата 
није вршен стручно-педагошки надзор школе и 
оцена спољашњег вредновања; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Пријава на конкурс која не 
садржи доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора неће се сматрати непот-
пуном. 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 про-
писаним законом. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачка 1)-3) и тачка 5)-11) саставни су 
део пријаве на конкурс. Доказ о испуњености 
услова из става 1, тачка 4) кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доставити 
лично или на адресу ОШ „Димитрије Туцовић 
– Краљево”, 36000 Краљево у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању публикације Националне службе за 
запошљавање „Послови” са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора школе”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Лице задужено за давање додатних 
информација о конкурсу је секретар школе лич-
но или на телефон: 036/312-796.

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел./факс: 036/381-131

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из, чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитањаи то: 
(1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога школе, стечено на: 1. студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 3. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; Лице из тачке 1 подтачка 2 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, дужност директора школе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања 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 кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да против њега није покре-
нут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 

привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик односно језик на коме се остварује 
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 сте-
ченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе. Кан-
дидати су дужни да докажу испуњеност услова 
достављањем следеће документације: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту односно 
оригинал или оврена фотокопија обавештења 
о положеном испиту за лиценцу; оригинал или 
оверена фотокопија потврде о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања са назнаком на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно исткуство; оригинал или ове-
рена фотокопија лекарског уверења не старијег 
од 6 месеци у тренутку подношења; оригинал 
или оверена фотокопија уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага, 
у оригиналу или овереној фотокопији издато 
после објављивања конкурса; оригинал или 
оверена фотокопија извода из казнене евиден-
ције из надлежне Полицијске управе о пода-
цима 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 
фотокопија уверење о држављанству Републи-
ке Србије не старије од 6 месеци у тренутку 
подношења; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, издатог на 
прописаном обрасцу са холограмом; оригинал 
или оверена фотокопија потврде о положеном 
испиту за лиценцу за директора установе обра-
зовања и васпитања (ако је кандидат положио 
испит за директора школе); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(оверену копију извештаја просветног савет-
ника), ако га кандидат поседује, у супротном 
потребно је доставити потврду надлежне Школ-
ске управе да није вршен стручно-педагошки 
надзор кандидата; за кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора установе 
оригинал или оверену фотокопију записника / 
извештаја о резултату стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања.У 
супротном потребно је доставити потврду 
надлежне Школске управе, да у периоду њего-
вог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе и оцена спољашњег вредновања; 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора 
школе. Доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Пријава на кон-
курс која не садржи доказ о савладаној обуци и 
положеном испиту за директора неће се сматра-
ти непотпуном. 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 услови-
ма прописаним законом. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1)-3) и тачка 5)-12) 
саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о 
испуњености услова из става 1, тачка 4) канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом 
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на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом на 
адресу ОШ „Јово Курсула” 36000 Краљево, Дос-
итејева бр. 136 са назнаком „Пријава за избор 
директора”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на теле-
фон 036/381-131.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“

37240 Трстеник
Бранка Радичевића 1

тел. 037/710-400

Чистачица

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање – завр-
шена основна школа; б) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; в) неосуђиваност правоснажном 
пресудом за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; г) држављанство Републике Србије; 
д) знање српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву поднети: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству; доказ да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и диплому. Потребно 
је да сва документа буду оригинали или ове-
рене фотокопије. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Одлука о избору биће донета у 
законском року.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац, Чупићева 25

1. Наставник предметне наставе – 
наставник физичког и здравственог 

васпитања
са 70% радног времена,  

на одређено време, замена  
одсутног запосленог преко 60 дана,  

до истека мандата директора

2. Стручни сарадник – медијатекар
са 30% радног времена,  

на одређено време, замена  
одсутног запосленог преко 60 дана,  

до истека мандата директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), чланом 2 став 1 тачка 19) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22, 
14/22 и 15/22), Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Музичкој школи. 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографију; доказ о стече-
ном образовању (оверена фотокопија дипломе 
и додатка дипломи); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичних 
дисциплина, односно уверење да су у току сту-
дија положили испите из педагогије и психоло-
гије или доказ да су положили стручни испит, 

односно испит за лиценцу (у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања); уверење о неосуђиваности, при-
бављено од надлежног органа МУП-а; доказ 
о знању српског језика – подноси кандидат 
који средње, више, или високо образовање 
није стекао на српском језику, издат од одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не 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 кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се под-
носе лично у Секретаријату школе или поштом 
(препорученом пошиљком) на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДОДИЋ“

37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Чистачица

УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања чл. 45 Пра-
вилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Раде Додић” Милутовац треба да 
испуњавају следеће услове: завршено основ-
но образовање; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмањем три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Уз попуњени пријавни фор-
мулар, са кратком биографијом, приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; извод из књиге рође-
них; извод из књиге венчаних (за особе које 
су мењале презиме); уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду). Напомена: у складу са 
чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на предходну психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима у Националну службу за запошљавање 
у Крушевцу. Пријаве са биографијом (обавез-
но написати контакт телефон) се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”, лично или поштом на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Одлука ће бити донета у 
законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб.
тел. 037/3100-262

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, за рад у 

издвојеним одељењима школе у Дубљу, 
Брезовици и Стублици

УСЛОВИ: 1) високо образовање стечено на сту-
дијима другог степена или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, по врсти 
одговарајућег за рад на пословима наставника 
Енглеског језика, а према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмањем три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да кандидат има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) да 
кандидат поседује дозволу за рад – лиценцу. 
Кандидат, уз попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, прила-
же: потписану биографију снабдевену потреб-
ним контакт телефоном и адресом; оригинал / 
оверену копију дипломе; оригинал / оверену 
копију доказа о почоженом испиту за лиценцу; 
оригинал / оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал / оверену копију уве-
рења о држављанству – не старијег од шест 
месеци (уколико извод из књиге рођених садр-
жи податак о држављанству кандидата, овај 
документ није потребан); оригинал / оверену 
копије извода из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе – не старије од шест месе-
ци. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Кандидати за које коми-
сија, на основу конкурсне документације утвр-
ди испуњеност услова за пријем у радни однос, 
упућује се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима.Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психолошкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

Наставник предмета физичко 
васпитање

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24 
/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС РС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), пријављени кандидати треба да 
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испуњавају и услове из члана 139, 140, 141 став 
4, 142 став 1 и 2 и чл. 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21), као и врсту струч-
не спреме прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 4/22); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs), да одштампају и да га 
заједно са потребном документацијом доставе 
непосредно, на писарницу школе или препору-
ченом поштом на горе наведену адресу (са наз-
наком за конкурс). Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар; 2) оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; 3) доказ 
да кандидат има обавезно образовање из члана 
140 овог закона – образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда): за кандидате који ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142 став 
2 наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања из казне-
не евиденције МУП-а; 5) доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из 
матичне књиге рођених); 6) доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколи-
ко образовање није стечено на српском језику; 
7) доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом изабрани кандидат 
ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Ближе информације могу се добити код секрета-
ра школе или путем телефона 037/448-810. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована 
од стране директора Школе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац,Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

1. Наставник теоријске наставе 
електротехничке групе предмета 

(енергетика) 

2. Наставник практичне наставе 
машинске групе предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24 
/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука 
УС РС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), пријављени кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 139, 140, 141 став 4, 142 
став 1 и 2 и чл. 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), као и врсту стручне спре-
ме прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22 и 
15/22); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), да одштампају и да га зајед-
но са потребном документацијом доставе непо-
средно, на писарницу школе или препорученом 
поштом на горе наведену адресу (са назна-
ком за конкурс). Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар; 2) оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; 3) доказ 
да кандидат има обавезно образовање из члана 
140 овог закона – образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (уверење или 
потврда): за кандидате који ово образовање не 
поседују, у складу са чланом 142 став 2 настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; 4) доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања из казнене еви-
денције МУП-а; 5) доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из мати-
чне књиге рођених); 6) доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на 

коме се изводи образовно-васпитни рад, уколи-
ко образовање није стечено на српском језику; 
7) доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом изабрани канди-
дат ће доставити пре закључивања уговора о 
раду. Ближе информације могу се добити код 
секретара школе или путем телефона 037/448-
810. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора Школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ. „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37223 Разбојна, Општина Брус

тел. 037/832-114

1. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Ковиоци

2. Чистачица
за рад у издвојеном одељењу Стројинци

3. Чистачица
за рад у издвојеном одељењу Дупци

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139, 
140 и 141 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021): 1) да има одговарајуће образо-
вање: за радно место под редним бројем 1: 
одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 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) и 
члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021); за радна места под редним бројем 
2 и 3: одговарајуће образовања – први степен 
образовања – завршена основна школа. За сва 
радна места кандидати треба: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да су држављани Републике Србије; а 
за радно место под редним бројем 1 кандидат 
треба и: да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, у складу са чла-
ном 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а кандидат који 
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нема образовање из члана 142 став 1 обавезан 
је да стекне ово образовање у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском 
језику) – доказује се потврдом одговарарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: пријавни формулар 
који попуњава на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, и одштампан при-
лаже са документацијом; оверену фотокопију 
дипломе / сведочанства или уверења о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију, уверење МУП-а – из казнене еви-
денције о неосуђиваности кандидата, оригинал, 
а за радно место под редним бројем 1 достави-
ти и потврду одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
достављати на адресу ОШ „Бранко Радиче-
вић „ Разбојна бб., 37 223 Разбојна, лично или 
поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 037/832-114.

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА”
37212 Сталаћ, Стевана Синђелића 4

тел. 037/806-105

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-
саних Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – 
АТ), испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то: 1) има одговарајуће високо 
образовање из области правних наука и то сте-
чено на: студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања васпи-
тања (формулар може преузети са wеб адресе 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www. mpn.gov.rs). Уз пријавни 
формулар кандидати треба да достави: био-
графију; доказ о стеченом високом образовању 
из области правних наука (оверену фотокопију 
дипломе / уверења о стеченом образовању. 
Кандидати који су стекли звање мастер дос-
тављају и оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним академским студијама); доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (извод из казнене евиденције МУП 
Републике Србије и уверење надлежног суда, 
оригинал или оверене копије, не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику. Пријаве доставити лично или поштом, 
са назнаком „За конкурс – за пријем у радни 
однос на радном месту секретара установе– не 
отварати” на адресу: ОШ „Војвода Пријезда”, 
37212 Сталаћ, Стевана Синђелића 4. Пријаве се 
подносе: у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Остале информације могу се добити од 
председника Конкурсне комисије, сваког радног 
дана (лично; телефоном на број 037/806-105, 
или путем мејла osmtomicst@gmail.com).

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЉУБИЋ”

16206 Косанчић, Вука Караџића бб.
тел. 016/827-692

Наставник хемије
за 20% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

најдуже до 31.08.2023. године

Стручни сарадник – педагог
за 20% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Домар / мајстор одржавања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане одредбама чл. 139 чл. 140 и чл. 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закон, 
6/20и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18, 

11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 
15/22), и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (настав-
ник је обавезан да наведено образовање стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидат је обавезан да при-
ложи: диплому о стеченом одговарајућем сте-
пену и врсти образовања (оверена фотокопија 
/ препис); доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
ним на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
или други одговарајући документ који издаје 
високошколска установа, односно документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу – оверена 
фотокопија / препис). Уколико кандидат не при-
ложи наведени доказ, пријава се неће сматра-
ти непотпуном; обавезан је да наведено обра-
зовање стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос; доказ о 
неосуђиваности из надлежне полицијске упра-
ве МУП-а; потврду Повереника за заштиту рав-
ноправности да није утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци, оверена фотокопија); уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидат за домара / мајстора одржавања тре-
ба да испуњава све услове као и кандидат за 
друга радна места, осим образовања: средње 
образовање. Кандидат за педагошког асистен-
та треба да испуњава све услове као и канди-
дат за стручног сарадника, осим образовања: 
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средње образовање у трајању од 4 године и 
завршена уводна обука за педагошког асистен-
та. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-124

Наставник предметне наставе  
– математика

Наставник предметне наставе  
– математика

са 66,67% радног времена,  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139, 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21): 1. 
да имају школску спрему прописану Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик. 

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: 1. да имају средње образовање (трећи 
или четврти степен стручне спреме) и положен 
стручни испит за рад са судовима под при-
тиском (за послове руковања постројењем у 
котларници); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања (оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању); доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника или стручног сарадника (лицен-
ца – само за радно место наставник предметне 

наставе – математика), пријава која не садржи 
доказ о положеном испиту за дозволу за рад 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за лиценцу); доказ о неосуђи-
ваности по основама из чл. 139 ст. 1 тач. 3) 
Закона (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење надлежне здрав-
ствене установе не старије од шест месеци) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Докази се достављају у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве на конкурс заједно 
са потребном документацијом се могу поднети 
непосредно или преко поште на адресу: ОШ 
„Бора Станковић”, 16203 Вучје, 29. новембра 
10, са назнаком „За конкурс”. Додатне информа-
ције о конкурсу кандидат може добити на тел. 
016/3427-124 од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ 

– МАКСИМ”
16230 Лебане, Цара Душана 76

тел. 016/846-255, 846-256

Помоћни радник
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21) и чл. 
29 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Радован Ковачевић – Мак-
сим” Лебане, да има одговарајуће образовање 
– завршену основну школу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (члан 
139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21); да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете (формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпи-
тања – http://www.mpn.gov.rs), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају: уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених са холограмом; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); оригинал 

или оверену фотокопију уверења о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
– уверење из надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавез-
но). Напомена: доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима кандидат је дужан да дос-
тави пре закључивања уговора о раду. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који испуњавају услове конкурса, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комсија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са лис-
те кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да под-
несе жалбу школском одбору, у року од осам 
дана од дана достављања решења о избору 
кандидата по конкурсу. Школски одбор о жал-
би одлучује у року од петнаест дана од дана 
подношења жалбе. Кандидат који је учествовао 
у изборном поступку има право да, под надзо-
ром овлашћеног лица у установи, прегледа сву 
конкурсну документацију у складу са Законом. 
Ако по конкурсу не буде изабран ниједан кан-
дидат, расписаће се нови конкурс у року од 
осам дана. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се на адресу школе у затво-
реној коверти, лично или поштом, са назнаком 
„За конкурс – помоћни радник школе” на адре-
су школе. Пожељно је да кандидати у пријави 
назначе контакт телефон. Све потребне инфор-
мације могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 016/846-255.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ 

– МАКСИМ”
16230 Лебане, Цара Душана 76

тел. 016/846-255, 846-256

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи

Наставник технике и технологије
са 80% норме, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21) 
и чл. 2 и 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
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3/2021 и 4/2021) и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (у овом случају је 
неопходно да кандидат мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно и стечено 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
са вишим образовањем; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – члан 
139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21); да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете (формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања – http://www.mpn.gov.rs), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају: 
уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена копија (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверена копија извода 
из матичне књиге рођених са холограмом; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона – уверење из надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика – доказ да је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (достављају само они 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); доказе о својим 
стручним и организационим способностима 
(необавезно). Напомена: доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан 
да достави пре закључивања уговора о раду. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Комисија утврђује испуње-

ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који испуњавају услове конкурса, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комсија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандида-
ту може да поднесе жалбу Школском одбо-
ру, у року од осам дана од дана достављања 
решења о избору кандидата по конкурсу. 
Школски одбор о жалби одлучује у року од 
петнаест дана од дана подношења жалбе. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступку 
има право да, под надзором овлашћеног лица 
у установи, прегледа сву конкурсну докумен-
тацију у складу са Законом. Ако по конкурсу 
не буде изабран ниједан кандидат, расписаће 
се нови конкурс у року од осам дана. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се на 
адресу школе у затвореној коверти, лично или 
поштом, са назнаком „За конкурс _____ (навес-
ти радно место за које се конкурише)” на адре-
су школе. Пожељно је да кандидати у пријави 
назначе контакт телефон. Све потребне инфор-
мације могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 016/846-255.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

16212 Свође, Тегошница

Наставник разредне наставе
на одређено време  

до повратка са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/2021) и Правилником о врсти и сте-
пену образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22 и 2/22) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-

вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичних књиге рође-
них; доказ о неосуђиваности – уверење из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); 
уверење из основног и вишег суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
за кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика као и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Конкурса комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Напомена: кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве без потребне доку-
ментације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „За кон-
курс за пријем у радни однос наставника раз-
редне наставе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе радним 
данима од 8.00-15.00 часова, лично или путем 
телефона 063/8860-974.
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ОШ „МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16000 Винарце, Немањина 1

тел. 016/253-349

Дипломирани економиста  
за финансијско рачуноводствене 

послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/21), и да има: 1) одгова-
рајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 истог 
Закона: високо образовање економске струке 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), високо 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређиваливисоко образовање до 
10. септембра 2005.године; 2) да има психич-
ку, физичку издравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
однајмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног-
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давање мита, закривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићенихмеђународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство РепубликеСрбије; 5) да зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар канди-
дати достављају следећу документацију: кратку 
биографију, диплому (уверење) о траженој 
врсти и степену стручне спреме, односно обра-
зовања, уверење о неосуђиваности(не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену копију не 
старије од 6 месеци), доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад 
(само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију). Доказ да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњен пријавни формулар 
са траженом документацијом достављају шко-
ли у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс” или лично доставити управи школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи конкурсна комисија. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са ученицима. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу донеће се у складу са чла-
ном 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Разговор са кандидатима обавиће 
се у просторијама ОШ „Милутин Смиљковић” 

у Лесковцу, Немањина 1, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену обављања разговора 
бити обавештени на бројеве кантакт телефона 
које су навели у својим пријавама. Сва додатна 
објашњења кандидати могу добити путем теле-
фона 016/253-349.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

тел. 016/243-244

Чистачица
за рад у матичној школи  

у Лесковцу

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање – основ-
но образовање; 2) психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање српског 
језика. Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља 
школи (поред тражених података уписати и 
контакт податке: адресу, контакт телефон, е 
маил адресу). Уз пријавни формулар кандидат 
је дужан да достави следећу документацију у 
оригиналу или овереној фотокопији: сведо-
чанство о стеченом основном образовању; 
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са холограмом); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из казнене евиден-
ције полицијске управе, као доказ о неосуђива-
ности; потврду да за кандидата није, у складу 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања утврђе-
но дискриминаторно понашање коју издаје 
Повереник за заштиту равноправности (захтев 
за издавање потврде упућује се Поверени-
ку на адресу Булевар краља Александра 84, 
11000 Београд, или путем мејла: poverenik@
ravnopravnost.gov.rs); доказ о знању српс-
ког језика (обавезно за кандидате који нису 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Пре закључења уговора о раду иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју одређује директор посебним решењем. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати се у року од осам дана упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комсија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе у просторијама школе. Канди-
дати се о датуму и времену обављања разгово-
ра обавештавају путем е маил адресе, односно 
броја телефона (уколико немају имејл адре-

су), које су навели у својој пријави. Комисија 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове конкурса и доставља је 
директору школе у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор школе доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од достављања образло-
жене листе кандидата. Кандидат незадовољан 
решењем о избору кандидата може да поднесе 
жалбу Школском одбору, у року од осам дана 
од дана достављања решења. Школски одбор 
о жалби одлучује у року од петнаест дана 
од дана подношења жалбе. Кандидат који је 
учествовао у изборном поступку има право да, 
под надзором овлашћеног лица у школи, пре-
гледа сву конкурсну документацију, у складу 
са законом. Ако по конкурсу не буде изабран 
ниједан кандидат, расписаће се нови конкурс у 
року од осам дана. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу. Телефон за информације: 
016/243-244 и 060/0148-142.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3

тел./факс: 016/846-292

Помоћни радник
са 50% радног времена,  
за рад у матичној школи

Помоћни радник
са 50% радног времена,  

за рад у ИО Штулац

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: а) основно 
образовање; б) да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; ц) да је држављанин Републике 
Србије; д) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; е) да 
зна српски језик и језик на ком се обавља вас-
питно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз попуњени и одштам-
пани пријавни формулар установи достављају 
следећу документацију: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђива-
ности (извод из казнене евиденције); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, 
не старији од 6 месеци; писмени доказ (уве-
рење или сертификат) да су положили испит из 
српског језика одговарајуће школске установе 
којим потврђују да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стечено 
на страном језику. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат прибавља и доставља 
након избора, а пре закључења уговора о раду. 
Уколико кандидат подноси копије наведених 
докумената исте морају бити оверене. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ. Пријаве слати на горе наведену 
адресу.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

тел. 016/212-980

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

са 60% радног времена, место рада 
седиште школе у Лесковцу и издвојено 

одељење школе у Бобишту

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са чл. 139 и чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 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): 1. 
одговарајуће високо образовање: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
год.; 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика; 6. радна биографија / ЦВ 
(необавезно). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: пријавни формулар Министарства 
просвете (формулар се може преузети са веб 
адресе Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: htp://www. mpn.gov.rs, ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом образовању ако није издата 
диплома (основне студије и мастер акадамске 
студије); оригинал или оверене копије уверења 
о неосуђиваности не старије од 6 месеци (извод 
из казнене евиденције МУП-а РС); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверене 
копија извода из матичне књиге рођених; доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способноста за рад са децом и ученици-
ма, изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду; доказ да зна српски језик 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи лично или поштом на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу НСЗ „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати који испуњавају 
све услове конкурса у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-

ваних поступака. Уколико је већ извршена пси-
холошка процена способности (у периоду од 6 
месеци пре истека рока за пријаву на овај кон-
курс), кандидат ће у пријави назаначити када 
и где је извршена. Решење о избору кандидата 
доноси директор школе, у року од осам дана од 
дана када конкурсна комисија достави образ-
ложену листу кандидата. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
радним даном од 10 до 12 часова и на телефон: 
016/212-980.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Дубочица бб.
тел. 016/222-961

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора средње шко-
ле може да буде лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21 у даљем тексту 
Закона) за наставника школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, стечено на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, (3) на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани 
кандидат који нема положен испит за лицен-
цу за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од ступања на дужност. Канди-
дат за директора школе, поред одговарајућег 
образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона, треба 
да испуњава и друге услове: да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминитарно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Комисија за избор директора цениће и доказ о 
резултату стручно педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) као 
и доказ о резултатима стручно педагошког над-
зора и оцену спољашњег вредновања, ако је 
кандидат претходно обављао дужност директо-
ра школе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси био-
графске податке, односно радну биографију; 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом обра-

зовању, оверен препис уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад); потврду да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); доказ да има обављену обуку и поло-
жен испит за директора (уколико је кандидат 
поседује); уверење из МУП-а да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(не старије од 6 месеци); доказ да се не води 
кривични поступак и није покренута истрага 
против кандидата (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика (кан-
дидати који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику не подносе овај доказ), одн.
доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно васитни рад; доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника); доказ о резултатима 
стручно педагошког надзора установе и оцени 
спољашњег вредновања, (ако је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора). Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања на адре-
су школе у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе” лично или 
поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Достављена доку-
ментација се не враћа. Ближа обавештења могу 
се добити код секретара школе 016/222-962.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Дубочица бб.
тел. 016/222-961

Наставник куварства  
са практичном наставом

са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање пропи-
сано чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21 у даљем тексту Закон) и чл. 4. Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 4/2022): виши струч-
ни радник технологије куварства; гастролог; 
виши стручни радник угоститељско туристичке 
струке, занимање кулинарство; виши струч-
ни радник у угоститељству, смер кулинарство; 
виши угоститељ; виши угоститељ – гастролог; 
виши стручни радник – комерцијалист угости-
тељства; менаџер хотелијерства, смер гастро-
логија; менаџер хотелијерства, смер гастро-
номија; менаџер у гастрономији; струковни 
менаџер гастрономије; струковни менаџер 
гастрономије из области менаџмента и бизни-
са; струковни економиста за туризам и угос-
титељство; струковни економиста на студијс-
ком програму – туризам и угоститељство или 
туризам и хотелијерство; економиста за тури-
зам и угоститељство; економиста за туризам 
и хотелијерство; дипл.менаџер гастрономије; 
дипл.ецц – менаџер за хотелијерство ако су 
на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; виши 
стручни радник организатор пословања у угос-
титељству – одсек кулинарство; мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске 
студије на програму Туризам и хотелијерство 
ако су на основним академским студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; 
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струковни менаџер у туризму и угоститељству 
ако су изучавани наставни садржаји из области 
предмета; специјалиста струковни економис-
та за пословну економију и менаџмент угос-
титељства и гастрономије, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; кувар 
– специјалиста. Лице из наведених тачака мора 
имати претходно стечено средње образовање 
за образовни профил: кувар, кувар техничар, 
техничар кулинар или кулинарски техничар. 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминитарно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Напомена: уколико 
кандидат не поседује лиценцу за наставника, 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, обавезан је да стекне 
у року од једне, а највише две године, од дана 
пријема у радни однос као услов за полагање 
испита за лиценцу наставника.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају следећа документа 
којим доказују да испуњавају услове конкурса: 
диплому или уверење о завршеном одгова-
рајућем високом образовању (оверена фотоко-
пија), краћу биографију, уверење из МУП-а да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику не подносе овај 
доказ). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима се 
подноси пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са потребном документацијом достављају 
се у року од 8 дана од дана објављивања на 
адресу школе. Достављена документа се неће 
враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БОШКО КРСТИЋ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: 1. за наставника економске групе 
предмета, одговарајуће образовање које под-
разумева: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године у складу са 
Правилником о врсти стручне спременастав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у средњим стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација; 2. 

поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способност за рад са децом и ученицима; 
3. неосуђиваност правоснажном прсудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања ита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 
и 5 су сатавни део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Потребно је да кандидати попу-
не пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштампаног заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат треба да дос-
тави: кратку биографију (ЦВ), оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности из МУП 
(не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију), лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (доказ подноси изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду) и 
доказ о знању српског језика подносе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Уверење о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
прибавља од службе медицине рада пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања на сајту НСЗ и у пуб-
ликацији „Послови”. Документација се подноси 
у оригиналу или у овереној копији (овера код 
јавног бележника). Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе са назнаком „За конкурс 
–за радно место наставника наставника економ-
ске групе предмета”. Непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање. Кандидати чије 
су пријаве благовремене и потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања.

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24 Закона о раду ((„Службени гласник РС”, бр. 
24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање које подразумева: одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, 2. 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способност за рад са децом и ученицима; 

3. неосуђиваност правоснажном прсудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања ита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 
и 5 су сатавни део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Потребно је да кандидати попу-
не пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштампаног заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат треба да дос-
тави: кратку биографију (ЦВ), оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности из МУП 
(не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију), лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (доказ подноси изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду) и 
доказ о знању српског језика подносе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Уверење о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
прибавља од службе медицине рада пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања на сајту НСЗ и у пуб-
ликацији „Послови”. Документација се подноси 
у оригиналу или у овереној копији (овера код 
јавног бележника). Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе са назнаком „За конкурс 
–за радно место секретара школе”. Непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање. 
Кандидати чије су пријаве благовремене и пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који уђу у ужи круг биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања.

Домар (мајстор одржавања)  
– ложач

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова домар (мајстор одржавања) – ложач, 
може бити примљено лице које испуњава 
услове прописане прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) да има 
одговарајуће образовање, средње стручно 
образовање: III или IV ССС – смер машински, 
електро, металостругар, КВ монтер централ-
ног грејења, 2. поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способност за рад са децом 
и ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном 
прсудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања ита или давање мита, за кривично 
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дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидат треба да достави: кратку 
биографију (ЦВ), оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о неосуђиваности из МУП (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију), лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (доказ подноси изабра-
ни кандидат пре закључивања уговора о раду) 
и доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. Неблаговремене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидаи који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака у складу са чл. 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања, по распоре-
ду који утврди чкола у сарадњи са НСЗ, о чему 
ће кандидат бити благовремено обавештен. 
Пријаве са документацијом слати на адресу 
школе са назнаком „За конкурс – за радно 
место домар (мајстор одржавања) – ложач.

ОШ „МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16000 Винарце, Немањина 1

тел. 016/253-349

Педагошки асистент
на одређено време  

за школску 2022/2023, односно  
до 31.08.2023

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има најмање 
завршену средњу школу; 2. да има положен 
одговарајући ниво обуке у складу са Правил-
ником о педагошком асистенту и андраголош-
ком асистенту; 3. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторско понашање; 5. да 
има држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву кадидат треба 
да приложи: оверен препис фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; сертификат Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја 
о положеном нивоу обуке за педагошке асис-
тенте; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о неосуђиваности. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја и са одштампаним фор-

муларом достављају горе наведену документа-
цију. Доказ о здравственој способноси за рад 
са децом и ученицима се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са документа-
цијом се достављају у року од осама дана од 
дана објављивања конкурса на адресу ОШ 
„Милутин Смиљковић” у Винарцу, Немањина 
1. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе на теле-
фон 016/253-349.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

16000 Лесковац
Димитрија Туцовића бб.

тел. 016/234-612

Наставник предметне наставе из 
области машинства и обраде метала

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање и да испуњава услове из чла-
на 139 и члана 140 став 1) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 129/21), и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обра-
да метала („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/2022); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкицју, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; – да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад.

Наставник практичне наставе из 
области машинства и обраде метала

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање и да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 став 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 129/21), и из члана 3 тачка 35 Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 4/2022): да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкицју, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује васпитно-об-
разовни рад.

Наставник предметне наставе  
из области електротехнике

са 95% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање и да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 став 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 129/21) и Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкицју, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад.

Наставник практичне наставе  
из области саобраћаја  
– инструктор вожње

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање и да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 став 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 129/21) члана 3 подтачка 15ђ. Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Саобраћај 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022); да има претходно положен спе-
цијалистички испит Ц категорије за возача 
моторних возила – инструктора или инструктора 
вожње или возача инструктора – специјалисту; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкицју, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад.

Чистачица

Чистачица
са 54% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има основно образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
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одузимање 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 слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкицју, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи потребну доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми као доказ да има одго-
варајуће образовање или уверење о стеченом 
образовању (ако диплома није уручена) не ста-
рије од 6 месеци; кандидати који су високо обра-
зовање стекли након 10. септембра 2005. године 
подносе оверену фотокопију дипломе основних 
и мастер студија; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству као доказ да имају 
држављанство Републике Србије (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
уверење из казнене евиденције МУП-а да нема 
осуде (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); доказ о знању српског језика, 
осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику или су положили испит из 
српског језика по програму одговарајуће школ-
ску установе. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључење уговора 
о раду са изабрани кандидатом. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
у складу са Законом. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни пднос 
из члана 139 Закона у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду испуњавали услове конкурса у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидтаима са листе из претходоног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и достављају је дирек-
тору. Директор досноси доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Техничка 
школа „Раде Металац”, Димитрије Туцовића бб., 
Лесковац. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
путем телефона 016/234-612.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
15318 Мали Зворник

Краља Петра Првог 12
тел. 015/471-003

e-mail: ssmalizvornik@gmail.com

Наставник српског језика и 
књижевности
са 50% норме

Наставник математике
са 70% норме

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду треба да испуња-
вају 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 образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник 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 психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскар-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним фор-
муларом достављају школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наве-
дену адресу. Поред пријаве на конкурс, кан-
дидати треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење или 
потврду о неосуђиваности за законом наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од шест 
месеци), кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“
Амајић

15318 Мали Зворник, Школска 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 122 чл. 139 и чл. 140 став 
1 став 1 тач 1-2) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021), 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена, мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; поседовање дозволе за рад, (лицен-
це); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; (за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкицју, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање); најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да је савладао обуку и да има поло-
жен испит за директора установе (ближе усло-
ве за полагање лиценце за директора, програм 
обуке у складу са стандардима компентенција 
директора, програм испита, начин и поступак 
полагања испита, састав и начин рада комисије 
Министарства, односно надлежног органа ауто-
номне покрајине пред којим се полаже испит за 
директора, садржину и изглед обрасца лицен-
це за директора, трошкове полагања испита, 
накнаде за рад члановима комисије и остала 
питања у вези са полагањем испита и стицањем 
лиценце за директора – прописује Министар). 
Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до 
2 године од дана ступања на дужност; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), оригинал или оверене копија; 
извод из матичне књиге рођених, (не старије 
од шест месеци) оригинал или оверене копија, 
оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ним образовању; оверен препис / фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду да кандидат 
има најмање 8 година радног стажа у области 
васпитања и образовања (оригинал или ове-
рена копија); лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење из МУП-а да кандидат 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тач 3 Закона (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење Привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ (ориги-
нали или оверена фотокопија); уверење Осно-
вног суда да против кандидата није покренут 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Посао се не чека, 
посао се тражи
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кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога /оригинал или овере-
на фотокопија не старије од 6 месци); овере-
ну копију доказа да кандидат зна српски језик 
(оверена копија дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском 
језику или уверење о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); преглед кретања у служби 
са биографским подацима; предлог програма 
рада Школе, за време мандата; оверена копија 
доказа о резултататима стручно-педагошког 
надзора у раду (извештај просветног саветни-
ка, ако га поседује, а уколико нема потписану 
изјаву да није имао стручно-педагошки надзор 
у раду. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директора” 
лично или на адресу школе: ОШ „Милош Гајић” 
Амајић, 15318 Мали Зворник. Кандидати дос-
тављају школи попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, заједно 
са потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближа 
обавештења могу се добити код секретара шко-
ле на телефон 015/7466-008.

НИШ

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” 
ЧОКОТ

18250 Ниш, Маршала Тита 18

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21): да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат треба 
и: да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће; 
за кривична дела примања или давања мита; за 

кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да није утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: одштам-
пани пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
(оригинал или оверену копију). Кандидати који 
су стекли образовање по прописима о високом 
образовању почев од 10.09.2005. године, дос-
тављају оригинал или оверену копију дипломе 
и мастер и основних студија); уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције МУП-а, да канидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће; 
за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену копију); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену копију); 
доказ/потврда од Повереника за заштиту рав-
ноправности, да за кандидата није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
копију); уверење о држављанству РС, не ста-
рије од 6 месеци; доказ о знању српског језика, 
који доставља само кандидат који образовање 
није стекао на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(оригинал или оверену копију); доказ о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за рад наставника, васпитача или струч-
ног сарадника (оригинал или оверену копију); 
документ којим се доказује да има најмање 
осам година рада на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда, уверење или други акт 
из кога се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство, издат након објављивања кон-
курса, оригинал или оверену копију); документ 
о положеном испиту за директора школе (ори-
гинал или оверена копија. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност); извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са хологра-
мом без рока важења); фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 

уколико је вршен појединачни стручни надзор 
(копију извештаја просветног саветника овере-
ну печатом школе у којој је вршен надзор. У 
супротном доставити писмену изјаву кандидата 
да појединачни надзор над његовим радом није 
вршен); уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (копију извештаја ове-
рену печатом школе у којој је вршен надзор. У 
супротном доставити писмену изјаву кандида-
та да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно педагошки надзор у установи); пријаву 
на конкурс, са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби и стручним усавршавањем, 
и планом и програмом рада директора шко-
ле. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС, 
бр. 87/18). Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора школе и потреб-
ном документацијом доставља на горенаведе-
ну адресу, у затвореној коверти са назнаком: 
„Конкурс за избор директора школе”, лично 
или путем поште. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 9.00 до 13 00 часова, на број телефо-
на: 018/4265-100.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПРВА РАДОСТ”

18240 Гаџин Хан, Светог Саве бб.
тел. 018/850-108

Васпитач

УСЛОВИ: послове васпитача у предшколској 
установи може да обавља лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена, студијама другог степена, 
студијама у трајању од три године, вишим обра-
зовањем, односно са одговарајућим средњим 
образовањем, у складу са посебним законом. 
Лице треба да испуњава услове из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); да 
има одговарајуће образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године 
или на студијама првог степена (основне ака-
демске, основне струковне, или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
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из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад (доставља кандидат који је образо-
вање стекао ван територије Републике Србије). 
Докази о испуњености услова из става 1 тачке: 
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном (ЦВ); оверен препис/копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених/венчаних; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију уверења о неосуђиваности које се при-
бавља код МУП, надлежне Полицијске управе 
не старији од 6 месеци; оригинал или овере-
ну копију уверења Основног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак, не стра-
рији од 6 месеци; пријавни формулар (образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја). Кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду 
доставља доказ којим потврђује да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве на конкурс, са 
доказима о испуњености услова, достављају 
се лично установи, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на конкурс”, радним даном, 
у времену од 7.00 до 15.00 часова, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање.

ОШ „ЊЕГОШ”
18000 Ниш, Пантелејска 60

Наставник математике
са 44,44% радног времена  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, и 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину

УСЛОВИ: послове андрагошког асистента 
може да обавља наставник, стручни сарадник 
и лице које испуњава услове за пријем у рад-
ни однос прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и које има стече-
но средње образовање, као и савладан програм 
обуке: „Интегрални програм обуке за оствари-
вање основног образовања одраслих по моде-
лу функционалног основног образовања одра-
слих”, према Правилнику о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степе-
на и врсте образовања наставника и андрагош-
ких асистената за остваривање наставног пла-
на и програма основног образовања одраслих 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 13/2013 и 18/2013) на основу Правилника о 
педагошком и андрагошком асистенту („Служ-
бени гласник РС”, бр. 87/2019); као и да има 
савладан програм обуке: „Специјалне мере за 
јачање капацитета републике Србије за реа-
говање у ефикасном суочавању са појачаним 
мешовитим миграционим токовима”. Да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има искуство 
у раду са мигрантима, ромском популацијом; 
познавање енглеског језика – минимум Б2 по 
ЦЕФР-у.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (а за андрагошког аистента и доказ да је 
савладао: „Интегрални програм обуке за ост-
варивање основног образовања одраслих по 
моделу функционалног основног образовања 
одраслих”; доказ да је савладао програм обуке: 
„Специјалне мере за јачање капацитета репу-
блике Србије за реаговање у ефикасном суо-
чавању са појачаним мешовитим миграционим 
токовима”); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 

(из суда и МУП-а); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); документација која се подноси 
не сме да буде старија од шест месеци; доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). Напомена: 
у складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве, као и фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
на број телефона: 018/212-771.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

Психолог школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 став 
1 Закона; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се доставља приликом закључења угово-
ра о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
безобзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складуса законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Послове психолога школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 16/20, 
19/20, 3/21 и 4/21), које је стекло одговарајуће 
високо образовање и стручно звање: професор 
психологије; дипломирани психолог – општи 
смер или смер школске психологије; дипломи-
рани школски психолог – педагог; дипломирани 
школско-клинички психолог; дипломирани пси-
холог; мастер психолог; дипломирани психолог 
– мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани – мастер треба 
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета. Кандидати су дужни да 
доставе: пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, не старију од 6 месеци (кандида-
ти који су завршили други степен, достављају 
и диплому са основних академских студија);  
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уверење о неосуђиваности (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старију од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци). Кандидат 
који није стекао образовање на српском јези-
ку доставља доказ о знању српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или предати 
непосредно у секретаријат школе, у коверти са 
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Вршиће се и предходна провера психофизичких 
способности кандидата од стране Националне 
службе за запошљавање у Нишу. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Васпитач
на српском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) да 
има стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 3) на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије); 4) студијама 
у трајању од три године или више образовање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у скла-
ду са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 –др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз пријавни фор-
мулар кандидат треба да достави: биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (изда-
то од надлежног МУП-а, оригинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци). Уколико поседује положен 
испит за лиценцу, кандидат доставља оверену 
фотокопију лиценце или уверења о положеном 
испиту за лиценцу. Доказ да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. 

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, ..., 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и да има стечено одгова-
рајуће образовање и то: средња медицинска 
школа – смер медицинска сестра – васпитач 
или више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије), на којима је оспособље-
но за рад са децом јасленог узраста. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). Уз пријавни формулар кандидат 
треба да достави: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато од надлежног 
МУП-а, оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци). 
Уколико поседује положен испит за лиценцу, 
кандидат доставља оверену фотокопију лицен-
це или уверења о положеном испиту за лицен-
цу. Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. 

Спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, ..., 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). Потребно је да кандидат поседује 
основно образовање (минимум), односно нижу 
стручну спрему. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз 
пријавни формулар кандидат треба да доста-
ви: биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолет ног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или ове-
рена копија, не старија од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци). Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Предшколска установа „Детињство”, 
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а, са назнаком 
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Остале информације могу се добити на 
број телефона: 021/832-894.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Бачка Паланка, Скојевска 1/а

Директор
на манданти период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139, чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019 и 6/2020, 129/2021) и то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања стечено за наставника, педа-
гога или психолога за рад у основној школи: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2). члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и струч-
ног сарадника, односно положен стручни испит; 
да има завршену обуку и положен испит за 
директора установе; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 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 на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампан и попуњен формулар треба да дос-
тави: преглед кретања у служби, са биографс-
ким подацима и оквирним планом рада за вре-
ме мандата, диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
доказ о обуци и положеном испиту за директо-
ра установе (уколико кандидат поседује такав 
документ, а ако не, дужан је да положи испит 
за директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност), потврду да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; уверење 
одговарајуће високошколске установе о знању 
српског језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); уверење из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела и дискриминаторно 
понашање из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања(из-
дат по објављивању конкурса); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (може 
и из досијеа, а кандидат који буде изабран ће 
накнадно пре закључења уговора о раду доста-
вити ново лекарско уверење); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
– извештај просветног саветника (уколико је 
кандидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор), доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
школе (овај доказ достављају само кандидати 
који су раније вршили дужност директора уста-
нове). Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног 
бележника. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаву на конкурс, одштампану са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, својеручно потписану, заједно 
са потребном документацијом, доставити школи 
са назнаком „Конкурс за директора”, на адре-
су: Основна школа „Десанка Максимовић” Бач-
ка Паланка, Скојевска 1/а. За све информације 
можете позвати секретаријат школе, на број 
телефона 021/750-574 или 064/2411-046.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија (Урологија) 
на одређено време од пет година

2. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Хирургија (Дечја хирургија) 

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора утврђе-
ни чланом 74 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и чла-
ном 22 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета Нови Сад. Посебан услов: кандидати 
који конкуришу за клиничке предмете, подносе 
доказ да су у радном односу у установи која је 

наставна база Факултета. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
фотокопију личне карте (уколико лична карта 
поседује чип, доставити фотокопију очитане, у 
случају да нема чип, довољна је обична фотоко-
пија и једне и друге стране личне карте са јасно 
видљивим подацима), оверене копије диплома 
(копија се оверава код јавног бележника / нота-
ра), списак радова и публикација (у два при-
мерка), ЦД са радовима и публикацијама који 
су наведени у списку, образац упитника и обра-
зац пријаве на конкурс се преузимају са сајта: 
https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php, доказ о 
некажњавању (преузима се у СУП-у). Пријаве са 
документацијом подносе се на Писарници Меди-
цинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, 
са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Меди-
цински факултет задржава право да контактира 
пријављене кандидате за случај потребе допуне 
документације, те вас молимо да доставите тач-
не податке за контакт. Доказ о некажњавању, 
можете доставити најкасније 30 дана од дана 
објављивања конкурса, обзиром на потребну 
процедуру издавања предметног доказа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Нефрологија) 

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Микробиологија са 
имунологијом

3. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Социјална медицина
на одређено време од пет година

4. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време од пет година

5. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Епидемиологија
на одређено време од пет година

6. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

Хистологија и ембриологија
на одређено време од пет година

7. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија

на одређено време од пет година

8. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Физикална медицина и 
рехабилитација

на одређено време од пет година

9. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Пулмологија) 

на одређено време од пет година
2 извршиоца

10. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Ендокринологија) 

на одређено време од пет година

11. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Анестезија и периоперативна 

медицина
на одређено време од пет година

12. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Пулмологија) 

на одређено време од пет година

13. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија (Урологија) 
на одређено време од пет година

14. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија (Пластична и 
реконструктивна хирургија) 

на одређено време од пет година

15. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Инфективне болести
на одређено време од пет година

16. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Дентална медицина (Болести 

зуба и ендодонција) 
на одређено време од пет година

17. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Специјална едукација и 
рехабилитација

на одређено време од пет година

18. Наставник за избор у звање 
ванредног професора или доцента 

за ужу научну област Психијатрија и 
психолошка медицина

на одређено време од пет година

19. Наставник за избор у звање 
ванредног професора или доцента 
за ужу научну област Инфективне 

болести
на одређено време од пет година

20. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Онкологија
на одређено време од пет година

21. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Психологија
на одређено време од пет година

22. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Психијатрија и психолошка 
медицина

на одређено време од пет година

23. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Дентална медицина  
(Болести зуба и ендодонција) 
на одређено време од пет година
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24. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Микробиологија са 
имунологијом

на одређено време од три године) 

25. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Хирургија (Кардиохирургија) 
на одређено време од три године

26. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време од три године

27. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну 

област Специјална едукација и 
рехабилитација

на одређено време од три године, 
непуно радно време  

(15 сати на факултету) 
2 извршиоца

28. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну 

област Специјална едукација и 
рехабилитација

на одређено време од три године, 
непуно радно време  

(15 сати на факултету) 
2 извршиоца

УСЛОВИ 1-2: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за редовног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 23 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 3-17: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за ванредног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 18-19: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за коју 
се бира и остали услови за ванредног професо-
ра утврђени чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета Нови Сад, или VIII степен 
стручне спреме, научни назив доктора нау-
ка из области за коју се бира и остали усло-
ви за доцента утврђени чланом 74 Закона о 
високом образовању, Статутом Универзитета у 
Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и чланом 21 Правилника о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истражи-
вача Медицинског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 20-23: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за коју 

се бира и остали услови за доцента утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и чланом 21 
Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета Нови Сад.

УСЛОВИ 24: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из уже научне области 
из које се бира а који је сваки од претходних 
нивоа студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8 (осам). Остали услови 
утврђени су чланом 85. Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 34. Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 25: студент докторских академских 
студија са завршеним интегрисаним академским 
студијама медицине, који је сваки од претход-
них нивоа студија завршио просечном оценом 
најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су 
чланом 84 Закона о високом образовању, Ста-
тутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 33 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 26: студент докторских академских сту-
дија са завршеним интегрисаним академским 
студијама медицине, који је сваки од претход-
них нивоа студија завршио просечном оценом 
најмање 8 (осам), као и са завршеном одгова-
рајућом здравственом специјализацијом. Остали 
услови утврђени су чланом 84 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и чланом 33 Правилника о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 27: студент докторских академских 
студија са завршеним мастер академским сту-
дијама специјалне едукације и рехабилитације, 
као и завршеним основним академским сту-
дијама специјалне едукације и рехабилитације, 
смер – логопедија, који је сваки од претходних 
нивоа студија завршио просечном оценом нај-
мање 8 (осам). Остали услови утврђени су чла-
ном 84 Закона о високом образовању, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 
33 Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

УСЛОВИ 28: студент докторских академских сту-
дија са завршеним мастер академским студија-
ма специјалне едукације и рехабилитације, као 
и завршеним основним академским студијама 
специјалне едукације и рехабилитације, смер 
– вишеструка ометеност, који је сваки од прет-
ходних нивоа студија завршио просечном оце-
ном најмање 8 (осам). Остали услови утврђени 
су чланом 84 Закона о високом образовању, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 33 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете, подносе доказ да су у рад-
ном односу у установи која је наставна база 
Факултета. За кандидате који се први пут бирају 
у звање доцента, способност за наставни рад 
оцениће се на основу приступног предавања 
из области за коју се бира (сходно члану 17. 
и 21 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача). Приступно 
предавање ће се организовати у складу са Пра-

вилником Медицинског факултета Нови Сад о 
начињу извођења и валоризацији приступног 
предавања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију, фотокопију 
личне карте (уколико лична карта поседује чип, 
доставити фотокопију очитане, у случају да 
нема чип, довољна је обична фотокопија и јед-
не и друге стране личне карте са јасно видљи-
вим подацима), оверене копије диплома (копија 
се оверава код јавног бележника / нотара), спи-
сак радова и публикација (у два примерка), ЦД 
са радовима и публикацијама који су наведени 
у списку, потврду о уписаним докторским ака-
демским студијама и здравственој специјализа-
цији (неопходно за изборе у сарадничка звања), 
образац упитника и образац пријаве на конкурс 
се преузимају са сајта: https://www.mf.uns.ac.rs/
dokumenta.php, доказ о некажњавању (преузи-
ма се у СУП-у). Пријаве са документацијом под-
носе се на Писарници Медицинског факултета 
Нови Сад, улица Хајдук Вељкова број 3, Нови 
Сад са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Меди-
цински факултет задржава право да контактира 
пријављене кандидате за случај потребе допуне 
документације, те вас молимо да доставите тач-
не податке за контакт. Доказ о некажњавању, 
можете доставити најкасније 30 дана од дана 
објављивања конкурса, обзиром на потребну 
процедуру издавања предметног доказа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса, у публикацији „Послови”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

1. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењено 

софтверско инжењерство
на одређено време од 5 година,  

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минимал-
ним условима за избор наставника на Универ-
зитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Електроенергетика
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минимал-
ним условима за избор наставника на Универ-
зитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
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наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Електроника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минимал-
ним условима за избор наставника на Универ-
зитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Квалитет, ефективност и 
логистика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14. Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

5. Наставник за ужу научну област 
Енергетска електроника, машине, 

погони и обновљиви извори 
електричне енергије у звању 

ванредног професора на одређено 
време од 5 година или редовног 
професора на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14. Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

6. Наставник за ужу научну област 
Инжењерство заштите животне 

средине у звању ванредног 
професора на одређено време од 5 
година или редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 

одбрањена докторска дисертација из области 
Инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду или Машинско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14. Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

7. Наставник за ужу научну област 
Информационо-комуникациони 

системи у звању ванредног 
професора на одређено време од 5 
година или редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14. Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

8. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Квалитет, ефективност и логистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни назив доктора наука, однос-
но доктора уметности или одбрањена док-
торска дисертација, из области Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, као 
и услови прописани чланом 13. Правилника 
о минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

9. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Машине алатке, технолошки 
системи и аутоматизација поступака 

пројектовања
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни назив доктора наука, односно 
доктора уметности или одбрањена докторска 
дисертација, из области Машинско инжењер-
ство, као и услови прописани чланом 13. Пра-
вилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

10. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Архитектонско-урбанистичко 
планирање, пројектовање и теорија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни назив доктора наука, односно 
доктора уметности или одбрањена докторска 
дисертација, из области Архитектура (ТТ), као 

и услови прописани чланом 13. Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

11. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Графичко 

инжењерство
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
из области Графичко инжењерство и дизајн 
или Машинско инжењерство и студент је док-
торских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 (осам) или завршене магистарске 
студије из области Графичко инжењерство и 
дизајн или Машинско инжењерство по закони-
ма пре доношења Закона о високом образовању 
а коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, као и услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању, чланом 156. Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Стату-
та Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12. Правилника о минималним условима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

12. Сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или и студент је докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) или завршене магистарске сту-
дије из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство по законима пре доношења Зако-
на о високом образовању а коме је прихваће-
на тема докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, чланом 156. Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12. 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Технолошки 

процеси, техноекономска 
оптимизација и виртуелно 

пројектовање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из 
области Машинско инжењерство или и студент 
је докторских студија који је сваки од претход-
них степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 (осам) или завршене магистар-
ске студије из области Машинско инжењерство 
по законима пре доношења Закона о високом 
образовању а коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, као и услови прописани чланом 
84 Закона о високом образовању, чланом 156. 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
164 Статута Факултета техничких наука у Новом 
Саду и чланом 12. Правилника о минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

14. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Биомедицинско инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
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факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање осам (8) из области Елекротех-
ничко и рачунарско инжењерство или Биоме-
дицинско инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 83. 
Закона о високом образовању, чланом 155. Ста-
тута Универзитета у Новом Саду, чланом 163. 
Статута Факултета техничких наука, чланом 
11. Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду. 

ОСТАЛО: приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже научне области и датум 
објављивања конкурса); краћу биографију са 
библиографијом (списак радова); оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих 
нивоима студија. За дипломе стечене у иностран-
ству потребно је приложити доказ о признавању 
стране високошколске исправе; фотокопира-
ну или очитану личну карту; потврду о оцени 
резултата педагошког рада – мишљење студена-
та, уколико кандидат поседује педагошко иску-
ство; потврду из МУП-а да кандидат није правос-
нажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви. Копије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима 
или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих умет-
ничких остварења, оригиналних стручних оства-
рења (пројеката, студија, патената, оригиналних 
метода и сл.). објављених уџбеника, моногра-
фија, практикума или збирки задатака, за ужу 
научну, уметничку, односно стручну област за 
коју се бира. Доказе о руковођењу или учешћу у 
научним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор у звање 
сарадника у настави приложити и: потврду да 
је кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија. За 
избор у звање асистента приложити и потврду 
да је кандидат студент докторских студија. Уко-
лико кандидат поседује диплому магистра наука, 
односно магистра уметности и потврду да канди-
дат има прихваћену тему докторске дисертације, 
односно докторског уметничког пројекта. За 
избор у звање: доцента, ванредног професора 
или редовног професора приложити и: Попуњен 
електронски образац: Реферат комисије о кан-
дидатима за избор у звање наставника-УНС_
Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Уни-
верзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261-obrazac-izbor-
u-zvanje Кандидат исти треба да пошаље не 
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђе-
ном за пријаву кандидата. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава неопходно је приложити 
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. 
За чланство у удружењима, одборима, органима 
управљања и сл., неопходно је доставити потвр-
ду надлежних институција или навести линк са 
сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. За чланство у комисијама за 
изборе у звања, неопходно је доставити решење 
о именовању комисије. За учешће у програмским 
и организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За избор у звање 
редовног професора, као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, 
поред које кандидат може доставити и друге 
доказе (научне радове у којима се види цити-

раност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов за 
избор у звање наставника у штампи, неопходно 
је да аутор приложи потврду уредништва часо-
писа са подацима о називу чланка, ауторима и 
завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за сти-
цање звања и заснивање радног односа, посеб-
но. Комисија ће разматрати само благовремене 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу 
почев од дана ступања на снагу уговора о раду. 
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Грађанскоправну, 

наставник за наставни предмет 
Облигационо право

на одређено време од пет година  
или на неодређено време

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив докто-
ра правних наука, претходно завршен правни 
факултет и стечен академски назив магистра 
правних наука, односно претходно заврше-
не основне и мастер академске студије права. 
Услови за избор су предвиђени Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), 
Статутом Универзитета, Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду, Статутом 
Факултета, Правилником о условима и поступку 
за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Правном факулте-
ту у Новом Саду и Правилником о организацији 
и систематизацији послова на Правном факул-
тету у Новом Саду. Уз пријаву кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому или уверење о научном степену/нази-
ву доктора правних наука (оригинал или овере-
ну фотокопију), диплому о завршеном правном 
факултету (оригинал или оверену фотоко-
пију), диплому о стеченом академском називу 
магистра правних наука (оригинал или овере-
ну фотокопију), односно дипломе о завршеним 
основним и мастер академским студијама пра-
ва (оригинали или оверене фотокопије), спи-
сак својих научних радова и по један примерак 
тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: 
Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг 
Доситеја Обрадовића бр. 1.

ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

26000 Панчево, Максима Горког 7 
тел. 013/353-615

1. Наставник групе предмета 
електротехника

2. Наставник групе предмета 
електротехника

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

3. Наставник групе предмета 
електротехника

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

4. Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће: 1) високо образовање (1 ниво образо-
вања) – електро струке у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/22), (за радна 
места под бројем 1, 2 и 3); 2) високо обра-
зовање (VII/1 ниво образовања) за настав-
ника физичког васпитања – у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/22 и 14/22) (за радно место под бројем 
4). Кандидат (за сва радна места) треба: 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најамање три месеца 
или које је осуђено за: кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће; за кривично дело давања 
или примања мита; за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, да 
није утврђено дискриминаторско понашање, 
4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик. Уз пријаву приложи-
ти попуњен пријавни формулар, који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/FORMULAR 
ZA-KONKURISANjE.doc. (формулар је обаве-
зан). Потребно је приложити: краћу биогра-
фију са кретањем у служби, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању, 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије), у складу са про-
писом који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године, или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; извод из казнене 
евиденције о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3 услова; доказ о адреси на којој ста-
нује кандидат (као доказ овог услова кандидат 
може доставити било који документ издат од 
надлежног органа); извод из матичне књиге 
држављана Републике Србије (за сва радна 
места); доказ о знању српског језика (ако кан-
дидат прилаже диплому о завршеном школо-
вању на српском језику не треба да доставља 
додатне доказе за овај услов). Кандидати који 
буду изабрани, пре закључења уговора о раду, 
дужни су да достави уверење о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Пријаву са 
неопходном документацијом слати, поштом 
или лично, на адресу Панчево, Максима Гор-
ког 7. Информације на телефон 013/2352-615.
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ПИРОТ

ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
18300 Пирот, Војводе Степе 15

тел. 010/2150-009

Спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова, услови за 
пријем у радни однос утврђени су Законом о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова ПУ „Чика Јова Змај” Пирот и то: 1) 
одговарајуће образовање; 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом; 
3) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика и 
језика на којем се остварује васпитно обра-
зовни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова тачка 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат трена да има стечено одговарајуће 
образовање и то: ниво квалификације – основ-
но образовање, први ниво. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја кандидати достављају потребну доку-
ментацију: биографију, доказ о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству не старије од 6 месе-
ци), доказ о о стеченом образовању (оверена 
копија дипломе или уверења не старије од 6 
месеци), доказ о неосуђиваности (тачка 3. усло-
ва за пријем у радни однос), не старије од 6 
месеци. Као доказ о знању језика на ком се ост-
варује васпитно образовни рад, сматра се да је 
образовање стечено на српском језику на осно-
ву дипломе о стеченом образовању или други 
одговарајући докумен о знању српског језика 
(оверена копија не старије од 6 месеци). Уред-
на пријава на конкурс садржи: пријавни фор-
мулар и све потребне доказе. На пријавном 
формулару кандидат исписује доказе које при-
лаже и потписује исти. Кандидати који испуња-
вају услове конкурса, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Дос-
тављена документација по конкурсу се враћа, 
само на лични захтев подносиоца пријаве, по 
окончању изборног поступка. Пријаве слати на 
горе наведену адресу. Информације о конкур-
су на контакт телефон 010/2150-009. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија (која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава; сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом; 
обавља разговор са кандидатима са сачиње-
не листе после извршене психолошке процене 
кандидата; сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове конкурса и 
доставља је директору у року од 8 дана од дана 

обављеног разговора са кандидатима). Дирек-
тор установе доноси решење о избору кандида-
та по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе кандидата који испуњавају 
услове конкурса. Рок за пријављивање је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ШОСО „МЛАДОСТ”
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог – наставник у посебним 
условима

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: да има 
стечено одговарајуће високо образовање из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања на Факултету за специјалну 
едукацију и рехабилитацију – студијски програм 
специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју, односно 
Дефектолошком факултету – смер олигофрено-
лошки: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
из ове подтачке такође мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета), 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, 3) на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар који кандидати 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете и достављају га Школи 
у штампаној форми, кандидати треба да при-
ложе: оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених) – 
оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања – оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци. Одговарајуће Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 

способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Решење о избору кан-
дидата по конкурсу доноси директор Школе, 
у року од 8 дана од достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а коју сачињава Конкурсна комисија, 
а затим се оглашава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, када постане 
коначно. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе и преко теле-
фона број: 010/312-622. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу: ШОСО 
„Младост”, улица Косте Абрашевића, број 40, 
18300 Пирот.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18300 Пирот, Таковска 22

тел. 010/311-269

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то да имају одговарајуће образо-
вање; 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (2) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (3) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
ово лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. 4) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. У складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Ово 
образовање је наставник дужан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије; да знају српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ о 
томе достављају само кандидати који нису шко-
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ловање завршили на српском језику. Кандида-
ти треба да испуњавају услове из чланова 140 
и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник РС”, бр. 4/22, 14/22 
и 15/22): (1) дипломирани педагог; (2) професор 
педагогије; (3) дипломирани школски прихолог – 
педагог; (4) дипломирани педагог – мастер; (5) 
мастер педагог. Лице које је стекло академски 
назив мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије педагогогије. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС (http: //www. mpn.
gov. rs /wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Кандидати достављају 
следећу документацију: попуњен пријавни фор-
мулар преузет на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена, оригинал 
или оверену фотокопију уверења или потврде о 
неосуђиваности за горе наведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци), кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, достављају и доказ да 
познају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом основном, средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена 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 судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон и емаил адресу, како би били 
обавештени о поступку провере психофизичких 
способности. По пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима кон-
курсна комисија ће сачинити образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Конкурсна комисија ће са канди-
датима са листе обавити разговор у просторијама 
Техничке школе у Пироту, с тим што ће кандида-
ти о датуму и времену обављања разговора бити 
обавештени на бројеве телефона или емаил адре-
се које су навели у својим пријавама. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријавни формулар 
са потребном документацијом се подноси лично 
или на адресу: Техничка школа, ул. Таковска 22. 
18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације се могу добити на телефон 
школе 010/311-269.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Раждагиња

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе, тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основам систе-
ма образовања и васпитања (Службени глас-
ник РС 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) у 
даљем тексту само Закон 1. За директора Шко-
ле може да буде изабрано лице које испуњава 
следеће услове: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање, за наставника основне школе, 
за педагога или психолога школе стечено: (1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: – студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; – студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз које канди-
дат мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; или (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 2) да има дозволу за рад настав-
ника, 3) да има положен испит за директора 
школе (лиценцу директора). Изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, а ако не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора. 
4) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 5) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7) да има држављанство Репу-
блике Србије; 8) да зна српски језик и језик на 
којем се оставрује образовно-васпитни раду у 
школи). 9) да има најмање осам година рада 
у образовно-васпитној установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: доказ 
да има одговарајуће образовање (оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању), 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника или стручног сардника – оверену 
фотокопију лиценце за директора школе (ако је 
поседује), доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за дела из чл. 139 став 1 тачак 
3 Закона) не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, доказ о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци) – доказ о знању босанског језика, потврду 

о дужини рада у образовно-васпитној устано-
ви на пословима образовања и васпитања у 
трајању од 8 година након стеченог образо-
вања, уверење суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотот-
копију уверења привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ (не старије 
од 6 месеци), доказе о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора у свом раду (извештај про-
светног саветника), остале податке које сматра 
корисним у циљу свог избора (преглед кретања 
у служби, друге доказе о сопственим стручним 
и организационим способностима), радна био-
графија са кратким прегледом кретања у служ-
би. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаву на конкурс заједно са потребном 
документацијом кандидати достављају на адре-
су ОШ „Јован Јовановић Змај”, Раждагиња бб., 
36310 Сјеница. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремен пријаве на конкурс се неће 
узети у разматрање, као и фототкопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код шефа рачуноводства Школе на 
телефон број 063/433-611.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „КОСТА ВОЈИНОВИЋ“
ПОДУЈЕВО

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/385-827

e-mail: skola.kostavojinovic@gmail.com

Наставник математике
са 88,89% радног времена (16 часова)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да кандидат има одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), студије другог степе-
на из научне, односно области за одговарајући 
предмет односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву при-
ложити: пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, овере-
ни доказ о школској спреми (диплома), уверење 
о држављансту не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених (оверени), потврду 
високошколске установе о остварености нај-
мање 30 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са ЕСПБ (лице које је 
стекло високо образовање по пропису почев 
од 10. септембра 2005. године). Лице мора да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Потврду да лице није осуђивано за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Напоме-
на: лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду и то од стране лица које 
је примљено по конкурсу. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима обавља 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве под-
носити на горе наведену адресу.
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ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел. 027/329-015
e-mail: gim.prokuplje@beotel.net
 www.gimnazija-prokuplje.edu.rs

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду треба да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), као да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник 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 психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену адре-
су. Поред пријаве на конкурс, кандидати тре-
ба да доставе оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење или потврду о 
неосуђиваности за законом наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности 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 здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-052
e-mail: ts15maj@mts.rs

Наставник екологије и заштите 
животне средине

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор 
екологије и заштите животне срединедипло-
мирани еколог животне средине; дипломирани 
еколог за заштиту животне средине; дипло-
мирани еколог – заштита животне средине; 
дипломирани еколог заштите животне средине 
– мастер; дипломирани професор биологије – 
мастер; дипломирани биолог заштите животне 
средине; дипломирани биолог – мастер; дипло-
мирани биолог за екологију и заштиту животне 
средине; дипломирани биолог – еколог; дипло-
мирани биолог, смер заштита животне среди-
не; професор биологије; дипломирани биолог; 
дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; 
дипломирани инжењер шумарства за пејзажну 
архитектуру; дипломирани географ заштите 
животне средине; (18) мастер биолог; мастер 
еколог; (20) мастер професор биологије; мас-
тер професор екологије; (22) мастер биолог – 
еколог; мастер професор екологије и заштите 
животне средине; мастер професор биологије и 
географије; мастер географ за област животне 
средине, претходно завршене основне академ-
ске студије географије, студијски програм Гео-
просторне основе животне средине.Лице које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије, екологије, основне двопредметне 
студије биологије и географије или основне 
двопредметне студије биологије и хемије.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар преузет са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја доставити: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (датум овере фотокопије не старија од 
6 месеци рачунајући од датума објављивања 
конкурса); извод из књиге рођених; уверење о 
држављанству, (оригинал или оверене фотоко-
пије не старије од 6 месеци); уверење о неос-
уђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци). Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу са назнаком за 
конкурсну комисију.

ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ 
ТАТКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
e-mail: nstatko@mts.rs

тел. 027/321-698

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду треба да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), као да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену адре-
су. Поред пријаве на конкурс, кандидати тре-
ба да доставе оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење или потврду о 
неосуђиваности за законом наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности 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 здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22400 Рума, Главна 69
тел./факс: 022/472-035

Наставник српског језика
са 50% норме (20 радних сати недељно)

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме: 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
чланом 6 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021). Услови у складу са чланом 139 Закона: 
1. одговарајуће образовање прописано Законом 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. 2. да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. 3. да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 

Посао се не чека, посао се тражи
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лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4. 
држављанство Републике Србије. Кандидат у 
пријави на конкурс подноси следећа докумен-
та: пријавни формулар који можете наћи на 
интернет страници министарства; испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спре-
ме доказује се оригиналом, односно овереном 
фотокопијом дипломе / уверења о звању и сте-
пену стручне спреме; доказ о неосуђиваности 
(уверење издаје надлежна полицијска стани-
ца), оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије, (не старије 
од 6 месеци). Напомена: пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ 
о здравственој способности кандидата подно-
си се пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам (8) дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Сва потребна обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на тел: 
022/472-035. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова подносе се на 
адресу школе Главна 69, 22400 Рума, са назна-
ком „За конкурс”.

ШАБАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

Наставник клавира
2 извршиоца

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/2021), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи „Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у 
подручју рада култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020), односно да 
су стекли звање: За наставника клавира: мас-
тер музички уметник, професионални статус – 
клавириста; дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар – пијаниста; 
академски музичар пијаниста; дипломирани 
клавириста. За шефа рачуноводства: високо 
образовање на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по прописима који је уређи-
вао високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године на студијама у трајању од 
три године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2107 – одлука Ус, 113/2017 и 95/2018 – аут. 
тумачење), треба да испуњава и услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4.и 5. и 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони и 10/19). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави: оверену 

фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
степену образовања; доказ да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију) не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; краћу биографију. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави лекарско уверење о 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима – не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, 
вршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима, заједно са одшампаним 
пријавним формуларом се достављају на адресу 
школе: Музичка школа „Михаило Вукдраговић” 
Шабац, Масарикова 35, 15000 Шабац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон:  
015/350-282.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и 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), 
и то: да има одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета: студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз које кандидат 
мора да има претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника (лиценцу), односно поло-
жен стручни испит; да има обуку и положен 

испит за директора школе (лиценцу за дирек-
тора); изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност у складу са условима прописаним законом. 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се: биографију са прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе; 
оверен препис / оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у 
складу са одредбама члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; оверен 
препис / оверену копију дозволе за рад настав-
ника или стручног сарадника (уверење о поло-
женом испиту за лиценцу наставника или струч-
ног сарадника); доказ (оверена копија уверења) 
о положеном испиту за лиценцу за директора 
школе уколико је положио испит (пријава ће 
се сматрати потпуном уколико кандидат нема 
положен испит за директора школе, али је иза-
брани кандидат дужан да га положи у року од 
2 године од дана ступања на дужност); потврду 
о најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење 
оригинал о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
– не старије од 6 месеци; уверење да канди-
дат није осуђиван правсонажном пресудом за 
кривична дела наведнеа у условима конкурса 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (ориги-
нал) – не старије од 6 месеци (издаје надлежна 
служба Министарства унутрашњих послова); 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак (оригинал) – 
не старије од 6 месеци; доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
и прекршај у вршењу раније дужности (ориги-
нал, код привредног суда) доказ да се не води 
поступак за заштиту од дискриминације и да 
није донето мишљење да је кандидат повре-
дио одредбе Закона о забрани дискриминације; 
уверење о држављанству оригинал – не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
оригинал, доказ о познавању српског језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику у виду 
доказа да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; доказ (оверен препис/ оверена копија) о 
резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (звештај просветног саветника) акао 
га поседује; доказ (оверен препис/ оверена 
копија) о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања 
дужан је да достави кандидат који је претход-
но обављао дужност директора школе; друге 
прилоге којима кандидат доказује своје успехе 
у наставно-педагошком раду, организационе и 
менаџерске способности. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
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конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаву на конкурс заједно 
са потребном документацијом, односно докази-
ма о испуњавању услова за директора Школе, 
заинтересовани кандидат доставља у назначе-
ном року, лично или поштом на адресу школе: 
Основна школа „Слободан Секулић”, Норвешких 
интернираца 18, 31000 Ужице, у затвореном 
коверту са назнаком „Конкурс за директора”. 
Ближе информације о конкрсу могу се добити 
код секретара Школе на телефон: 031/562-981.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб.

тел. 017/825-950

Педагог
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/14, 13/17 
. одлука УС и 113/17 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), кандидат мора да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020, 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022 и 2/2022), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 
ЗОСОВ; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете; овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, не старију од 6 месеци; доказ 
кандидата да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (оригинална 
или оверена фотокопија потврде – уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју 
оставрених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагодије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, 

односно испиту за лиценцу), за оне који ово 
образовање поседују, за оне који ово образо-
вање не поседују, Закон сходно члану 142 став 
2 дозвољава да је ово образовање наставник 
обавезан да стекне у року од једне године, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; доказ из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци) да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утвђено дискри-
минаторно понашање; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија), не старије 
од 6 месеци; доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), не старије од 
6 месеци; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду; конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, кандидати 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве доставити лич-
но или слати на горе наведену адресу. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, у публикацији „Послови”, Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020, 129/2021). Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; (основно образо-
вање); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; потврду да 
кандидат није осуђиван пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; краћу биографију; да знају српски језик. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са 

децом и ученицима – не старије од 6 месеци. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете. Пријаве на конкурс са потребним доку-
ментима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”, на горе наведену адресу. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”
Општина Бујановац, село Жбевац

тел. 017/7450-938

Педагог
са 60% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених Законом о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) 
и то: да имају одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/19, 6/2020 и 129/2021), као и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи и то: доказ о одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, 
односно уверења – ако диплома није издата); 
уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програмуодговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс треба да 
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садржи и податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта или боравишта, контакт 
телефон), радно место на које кандидат кон-
курише. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способност из рада са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се достављају на адресу: 
Основна школа „Драгомир Трајковић” Жбевац, 
17521 Ристовац. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће дос-
тављање доказа о испуњености услова. Прија-
ве са документацијом се не враћају, задржавају 
се у архиви школе. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 
017/7450-938.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17501 Врање, Милунке Савић бб.

Наставник здравствене психологије
са 40% радног ангажовања, на 

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

запослене са одржавања трудноће

УСЛОВИ: 1. професор психологије; 2. дипломи-
рани школски психолог – педагог; 3. дипломи-
рани психолог; 4. мастер психолог.

Наставник здравствене неге 
практичне наставе

са 50% радног ангажовања, на 
одређено време, до повратка одсутног 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техни-
чар; струковна медицинска сестра; организа-
тор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински тех-
ничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравтврене 
неге – мастер; мастер организатор здравтве-
не неге; мастер професор предметне неставе 
(претходно завршене основне академске сту-
дије у области здравства); струковна медицин-
ска сестра – бабица. Лице из ове тачке треба да 
има претходно стечено средње образовање у 
подручију рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зиамње малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављаноство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 

доставити оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената: диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, уверење из казне-
не евиденције, уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
и децом доставља се пре закључења уговора о 
раду, пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати са назна-
ком: „За конкурс” на адресу школе: Медицин-
ска школа”др Изабел Емсли Хатон” ул. Милунке 
Савић бб, 17501 Врање.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛУТИН БОЈИЋ”

17525 Трговиште, 15. септембар бб.
тел. 017/452-104

Чистачица

УСЛОВИ: Стручна спрема: основно образовање. 
1. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 2. да кандида-
ти нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3. да имају држављанство Републи-
ке Србије; 4. да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
са кратком биографијом доставити оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству – не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них – уверење из казнене евиденције – (услови 
– тачка 2.) – уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
и децом доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима и децом у Национал-
ну службу за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати са назнаком: „За конкурс”, на 
адресу школе: Средња стручна школа „Милутин 
Бојић”, ул. 15. септембар бб; 17525 Трговиште.

ВРШАЦ

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова из 
члана 24 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) треба да 
испуњавају и услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021 – даље: Закон): посе-
довање одговарајућег образовања (када је 
образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника, на основу акта о 
признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; познавање 
српског језика (само уколико образовање није 
стечено на српском језику). Под одговарајућим 
образовањем подразумева се образовање у 
складу са чланом 140 Закона, као и Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022). Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар Министарства просвете; очитану личну 
карту или фотокопију личне карте уколико лич-
на карта није са чипом; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству 
оригинал или фотокопију која није старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених ори-
гинал или оверену фотокопију; оверен препис 
или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној школи (лица која су образовање стекла у 
иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, неопходно је да поред акта о призна-
вању стране високошколске исправе доставе 
и решење министра према члану 143 Закона); 
лиценцу за рад (и то само за лица коју исту посе-
дују, а она лица која немају лиценцу дужна су да 
је стекну у току рада); доказ о познавању српс-
ког језика (само уколико образовање није стече-
но на српском језику) и језика на коме обавља 
образовно-васпитни рад. Услови о познавању 
језика на коме остварује образовно васпитни 
рад утврђени су чланом 141 став 7 Закона; 8) 
уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а ори-
гинал или оверену фотокопију документа која не 
сме бити старија од 6 месеци. Кандидати који 
испуњавају услов из члана 139 Закона биће 
упућени на процену психолошких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности коју издаје надлежна здравствена 
установа, доставља се непосредно пре закљу-
чења уговора о раду и то оригинал или овере-
на фотокопија. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”

19214 Рготина, Светосавска 2

Домар / мајстор одржавања
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
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бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 
129/21). Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање (III или IV степен средње струч-
не спреме) или одговарајућу стручну квали-
фикациону оспособљености, као и да поседује 
положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском за послове руковања постројењем 
у котларници. Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће образовање, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Минстарства просвете – http://www.mnp.gov. rs/ 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар достављају и следећу 
документацију: молбу, краћу биографију; ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских 
студија; доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други доку-
мент издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија уверења); доказ о позна-
вању српског језика, као језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику (потврда, уверење или други доку-
мент којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе – оригинал или оверена 
фотокопија);извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија или оригинал). Лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс слати на адресу; ОШ „Јере-
мија Илић Јегор”, 19214 Рготина, Светосавска 2 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у обзир. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидат ће бити писменим путем оба-
вештен о исходу конкурса. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон 019/466-119.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник стручних предмета 
сточарске струке

на одређено време замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да: 1. има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 3) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 5/2022 од 14. јуна 2022. год) 

За предмете анатомија са физиологијом 
(први разред), професионална пракса 
(први и други разред): дипломирани ветери-
нар; доктор ветеринарске медицине; дипломира-
ни ветеринар за хигијену и технологију животних 
намирница; дипломирани ветеринар за хигијену 
намирница анималног порекла; дипломирани 
инжењер пољопривреде за сточарство; дипло-
мирани инжењер пољопривреде, одсек за сто-
чарство; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смер сточарски; мастер инжењер пољопривре-
де, претходно завршене основне академске сту-
дије (студијски програми: Зоотехника; Сточарска 
производња; Сточарство).

За предмете сточарство са исхраном (први 
разред), хигијена и нега животиња (други 
разред), козарство, органска производња у 
сточарству (други, трећи и четврти разред): 
дипломирани инжењер пољопривреде за сточар-
ство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер 
сточарски или општи; дипломирани инжењер 
пољопривреде, одсек за сточарство; дипломи-
рани ветеринар; доктор ветеринарске медици-
не; дипломирани инжењер агрономије; мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске студије (студијски програми: 
Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство).

За предмете кинологија, спортско коњар-
ство: дипломирани инжењер пољопривреде за 
сточарство; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер сточарски или општи; дипломирани 
инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 
дипломирани ветеринар; доктор ветеринарске 
медицине; мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене основне академске сту-
дије (студијски програми: Зоотехника; Сточар-
ска производња; Сточарство).

2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријавни формулар, који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, кандидат доставља и кратку 
биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон), оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова као доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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; 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ 
да запослени поседује психичку способност за 
рад, проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ који се односи 
на физичку и здравствену способност кандида-
та доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар и потребну документацију 
у затвореној коверти са назнаком „За конкур-
сну комисију” треба послати на адресу школе 
или предати лично у просторије школе, рад-
ним даном од 8 до 12 часова. Рок за пријаву је у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће бити разматране.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Наставник (предавач, виши 
предавач или професор струковних 

студија), за начну област 
Електротехника и рачунарство, 
ужа стручна област Аутоматско 

управљање и мехатроника

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника: да је сте-
као академски назив доктора, магистра наука 

Национална служба
за запошљавање
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или стручни назив специјалисте академских 
студија из научне (стручне) области Електро-
техничко и рачунарско инжењерство – Ауто-
матско управљање и мехатроника на акре-
дитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив 
из научне, односно стручне области за коју се 
бира у звање, у иностранству а који је признат 
у складу са Законом о високом образовању и 
Законом о Националном оквиру квалификација 
Републике Србије; да испољава способност 
за наставни рад што се доказује или позитив-
ном оценом педагошког рада коју је кандидат 
добио у студентској анкети а која се односи на 
претходни изборни период (за кандидате који 
имају педагошко искуство) или позитивном 
оценом приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошко искуство); најмање три 
године радног искуства у настави са студен-
тима у високом образовању или најмање пет 
година радног искуства на стручним пословима 
у области за коју се бира; у последњих 5 годи-
на најмање 4.5 бода остварених објављивањем 
радова који припадају категоријама М10 + М20 
+ М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, од 
тога најмање један рад категорије МЗЗ и један 
рад из категорије М51 или М52 из области за 
коју се бира; у последњем изборном периоду 
учешће у изради најмање два развојно-истра-
живачка или стручна пројекта са финансијском 
подршком корисника у привреди или устано-
вама или радно искуство у привреди или уста-
новама релевантним за област за коју се бира. 
Кандидат треба и да испуњава два од следећа 
три услова: 1. остварен стручно-професионал-
ни допринос, који се утврђује на основу посе-
довања најмање једне од следећих референци: 
руководилац или сарадник на истраживачким 
пројектима или на пројектима за потребе прив-
реде, иноватор, аутор/коаутор патента, аутор/ 
коаутор техничког унапређења, учешће у раз-
воју нових производа или битних побољшања 
постојећих производа или нових технологија, 
софтверска решења, израда техничке докумен-
тације као одговорно лице, експертиза, вешта-
чење, учешће у комисијама за полагање струч-
них испита, поседовање лиценце за обављање 
стручних послова, чланство у струковним орга-
низацијама; 2. остварен допринос академској 
и широј заједници, који се утврђује на основу 
поседовања најмање једне од следећих рефе-
ренци: ангажовање у националним или међуна-
родним истраживачким пројектима или пројек-
тима за унапређење наставе; ангажовање 
у националним или међународним научним 
или стручним организацијама, институцијама 
од јавног значаја, културним или уметничким 
институцијама; председник или члан органа 
управљања, стручних органа, помоћник струч-
них органа или комисија; организација научних 
скупова; уводна предавања на конференција-
ма и друга предавања по позиву; чланства у 
одборима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; руковођење или 
учествовање у ваннаставним активностима сту-
дената; међународне и националне награде 
и признања; пружање консултантских услуга 
заједници; сарадња са стручним заједницама, 
кластерима и коморама; 3. остварену сарадњу 
са другим високошколским институцијама у 
земљи и иностранству, која се утврђује на 
основу поседовања најмање једне од следећих 
референци: учешће у реализацији пројеката са 
другим високошколским, научно-истраживач-
ким и институцијама културе или уметности у 
земљи или иностранству; учешће у реализа-
цији студијског програма за стицање заједничке 
дипломе; ангажовање у настави или комисија-
ма на другим високошколским установама или 
научно-истраживачким институцијама у земљи 
или иностранству; гостовања и предавања по 
позиву у земљи и иностранству. Кандидати за 

избор у звање вишег предавача или професора 
струковних студија морају испињавати услове 
предвиђене Законом о високом образовању, 
минималне услове за избор у звања наставника 
на академијама струковних студија и високим 
школама струковних студија („Службени глас-
ник РС”, број 130/21) и Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Високе технич-
ке школе струковних студија у Зрењанину.

Наставник (предавач, виши 
предавач или професор струковних 
студија) за начну област Машинско 
инжењерство, ужа стручна област 

Производно машинство

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника: да је сте-
као академски назив доктора, магистра наука 
или стручни назив специјалисте академских 
студија из научне (стручне) области Електро-
техничко и рачунарско инжењерство – Ауто-
матско управљање и мехатроника на акре-
дитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив 
из научне, односно стручне области за коју се 
бира у звање, у иностранству а који је признат 
у складу са Законом о високом образовању и 
Законом о Националном оквиру квалификација 
Републике Србије; да испољава способност 
за наставни рад што се доказује или позитив-
ном оценом педагошког рада коју је кандидат 
добио у студентској анкети а која се односи на 
претходни изборни период (за кандидате који 
имају педагошко искуство) или позитивном 
оценом приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошко искуство); најмање три 
године радног искуства у настави са студен-
тима у високом образовању или најмање пет 
година радног искуства на стручним пословима 
у области за коју се бира; у последњих 5 годи-
на најмање 4.5 бода остварених објављивањем 
радова који припадају категоријама М10 + М20 
+ М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, од 
тога најмање један рад категорије МЗЗ и један 
рад из категорије М51 или М52 из области за 
коју се бира; у последњем изборном периоду 
учешће у изради најмање два развојно-истра-
живачка или стручна пројекта са финансијском 
подршком корисника у привреди или устано-
вама или радно искуство у привреди или уста-
новама релевантним за област за коју се бира. 
Кандидат треба и да испуњава два од следећа 
три услова: 1. остварен стручно-професионал-
ни допринос, који се утврђује на основу посе-
довања најмање једне од следећих референци: 
руководилац или сарадник на истраживачким 
пројектима или на пројектима за потребе прив-
реде, иноватор, аутор/коаутор патента, аутор/ 
коаутор техничког унапређења, учешће у раз-
воју нових производа или битних побољшања 
постојећих производа или нових технологија, 
софтверска решења, израда техничке докумен-
тације као одговорно лице, експертиза, вешта-
чење, учешће у комисијама за полагање струч-
них испита, поседовање лиценце за обављање 
стручних послова, чланство у струковним орга-
низацијама; 2. остварен допринос академској 
и широј заједници, који се утврђује на основу 
поседовања најмање једне од следећих рефе-
ренци: ангажовање у националним или међуна-
родним истраживачким пројектима или пројек-
тима за унапређење наставе; ангажовање 
у националним или међународним научним 
или стручним организацијама, институцијама 
од јавног значаја, културним или уметничким 
институцијама; председник или члан органа 
управљања, стручних органа, помоћник струч-
них органа или комисија; организација научних 

скупова; уводна предавања на конференција-
ма и друга предавања по позиву; чланства у 
одборима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; руковођење или 
учествовање у ваннаставним активностима сту-
дената; међународне и националне награде 
и признања; пружање консултантских услуга 
заједници; сарадња са стручним заједницама, 
кластерима и коморама; 3. остварену сарадњу 
са другим високошколским институцијама у 
земљи и иностранству, која се утврђује на 
основу поседовања најмање једне од следећих 
референци: учешће у реализацији пројеката са 
другим високошколским, научно-истраживач-
ким и институцијама културе или уметности у 
земљи или иностранству; учешће у реализа-
цији студијског програма за стицање заједничке 
дипломе; ангажовање у настави или комисија-
ма на другим високошколским установама или 
научно-истраживачким институцијама у земљи 
или иностранству; гостовања и предавања по 
позиву у земљи и иностранству. Кандидати за 
избор у звање вишег предавача или професора 
струковних студија морају испињавати услове 
предвиђене Законом о високом образовању, 
минималне услове за избор у звања наставника 
на академијама струковних студија и високим 
школама струковних студија („Службени глас-
ник РС”, број 130/21) и Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Високе технич-
ке школе струковних студија у Зрењанину.

Наставник страног језика за начну 
област Филолошке науке, ужа 
стручна област Енглески језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника: да је сте-
као одговарајуће високо образовање на акре-
дитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан стручни назив из научне, однос-
но стручне области за коју се бира у звање, 
у иностранству а који је признат у складу са 
Законом о високом образовању и Законом о 
Националном оквиру квалификација Републи-
ке Србије; да испољава способност за настав-
ни рад што се доказује или позитивном оценом 
педагошког рада коју је кандидат добио у сту-
дентској анкети а која се односи на претход-
ни изборни период (за кандидате који имају 
педагошко искуство) или позитивном оценом 
приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство) да има објављене 
стручне радове из области из које се бира.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс могу се поднети у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве на конкурс се могу предати лично, 
искључиво радним данима (понедељак – петак) 
од 10 до 15 часова, или послати путем поште, 
на адресу Висока техничка школа струковних 
студија у Зрењанину, ул. Ђорђа Стратимиро-
вића бр. 23, 23000 Зрењанин. Пријаве послате 
поштом морају стићи до истека наведеног рока 
за конкурисање, иначе ће се сматрати небла-
говременим и биће одбачене. Такође, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве на овај кон-
курс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису 
приложени сви потребни докази, биће одбаче-
не. Лично име и контакт подаци лица задуже-
ног за давање обавештења о конкурсу: Анђела 
Меселџија, имејл: tehnicki.sekretar@vts-zr.edu.
rs, канцеларија 108. Пријава мора обавезно да 
садржи: податке неопходне за идентификовање 
радног места за које кандидат конкурише, што 
подразумева обавезно навођење наставничког 
звања за које се конкурише (и позиције када је 
она наведена конкурсу), области и уже стручне 
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области (ако је она наведена); податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Уз пријаву на овај конкурс се оба-
везно достављају и следећи докази: уверење 
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за 
наведена кривична дела (из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању), не старије од 
месец дана. Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог 
конкурса, кандидати приликом пријаве на кон-
курс достављају потврду да су поднели захтев 
за издавање тог уверења, док само уверење 
о неосуђиваности треба да доставе без одла-
гања, а морају га доставити најкасније до дана 
заснивања радног односа; оверене фотокопије 
високошколских исправа о стеченом степену 
потребног, односно одговарајућег високог обра-
зовања, који је прописан као услов за избор у 
наставничко звање за које се конкурише. Под-
носе се оверене фотокопије диплома са свих 
нивоа студија које је кандидат завршио; уве-
рење високошколске установе о томе да кан-
дидат има статус студента на докторским сту-
дијама; извод из матичне књиге рођених (или 
оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (или оверену фотокопију); радна биогра-
фија (ЦВ) и одговарајуће доказе који потврђују 
наводе из биографије; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, одгова-
рајући доказ да кандидат поседује позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада (потврда образовне уста-
нове на којој је кандидат обављао досадашњи 
наставни, односно педагошки рад, резултати 
студентских анкета и слично); ако такви дока-
зи постоје, одговарајуће доказе о поседовању 
захтеваних референци, односно о поседовању 
захтеваних стручних знања, вештина, односно 
компетенција, када је то наведено као услов 
(лиценце, сертификати, уверења, потврде и 
слично). Подаци о месту и дану када се оче-
куједа ће започети провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција канди-
дата у изборном поступку, ако се таква провера 
буде спроводила. Процена испуњености општих 
и посебних услова за избор у наставничка 
звања у погледу којих се расписује овај кон-
курс, вршиће се на основу доказа које канди-
дати прилажу уз пријаву на конкурс и у складу 
са Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Високе техничке школе струковних 
студија у Зрењанину. Провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција кан-
дидата, ако се таква провера буде спроводила 
ће се одржати у накнадно одређеном термину у 
просторијама Високе техничке школе струковних 
студија у Зрењанину, ул. Ђорђа Стратимировића 
бр. 23, Зрењанин. Кандидат који поднесе благо-
времену, уредну и потпуну пријаву на овај кон-
курс и за кога се, на основу доказа приложених 
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуња-
ва потребне услове за избор у звање у погледу 
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о 
тачном времену одржавања провере оспособље-
ности, поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потребно да 
се таква провера одржи.

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

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
АПОТЕКА БРАЋА ФИЛИПОВИЋ

35250 Параћин, Мајора Марка 32
e-mail: office@bracafilipovic.rs

тел. 067/7281-8169

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: средња фармацеутска школа; лицен-
ца за рад; професионалност, љубазност, кому-
никативност. Рок за пријављивање 13.01.2023.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НЕВЕН
34000 Крагујевац, Змај Јовина 51

e-mail: apoteka.nevenkg@gmail.com

Дипломирани фармацеут
за рад у Горњем Милановцу, Крагујевцу, 

Параћину, Свилајнцу

УСЛОВИ: радно искуство; лиценца за рад; одго-
варајућа стручна спрема (ВСС – фармацеутски 
факултет); познавање рада на рачунару. Рок за 
пријављивање 14.01.2023.

ДИМИТРИЈА ТРИФКОВИЋ 
ПРЕДУЗЕТНИК ПРОИЗВОДЊА 

ГУМА ЗА ВОЗИЛА 
ТРИФКОВИЋ ЈАРАК

22426 Јарак, Горбљанска 045
e-mail: trifkovicgume@gmail.com

тел. 067/7281-3307

Радник у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство није потребно; обука 
обезбеђена; оглас је доступан и студентима и 
особама са инвалидитетом; рад се обавља у 
првој смени. Рок за пријављивање 15.01.2023.

ЕКО ПАНОНИЈА ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 133

e-mail: mimafashionhousens@gmail.com

Трговац у малопродаји женске 
гардеробе и обуће

за рад у бутику Fashion house

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; 
спремност за сарадњу у дужем временском 
периоду; основно познавање рада на рачу-
нару; обавезно радно искуство у продаји гар-
деробе; пожељно познавање страног језика. 
Рад се обавља у првој и другој смени. Рок за 
пријављивање 15.01.2023.

ESTHETIC LIGHT ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Богдана Шупута 55

e-mail: estheticlightns@gmail.com
те. 067/7281-5543

Електроинсталатер 
(електротехничар)

4 извршиоца

Опис посла: полагање енергетских каблова; 
монтажа ПНК регала; монтажа и повезивање 
разводних електро ормана; монтажа и повези-
вање расвете и електрогалантерије; монтажа и 
повезивање телекомуникационе инсталације; 
израда уземљења и громобранске инсталације.

УСЛОВИ: средња стручна спрема III или IV 
степена; 2 године радног искуства на истим 
или сличним пословима; самосталност у раду; 
познавање и руковање ручним електричним 
алатом; могућ рад на висини и теренски рад; 
лекарско уверење; возачка дозвола Б кате-
горије. Рад се обавља у првој смени. Рок за 
пријављивање 15.01.2023.

GOGA EXPORT-IMPORT
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Орахова 10
e-mail: doogoga@eunet.rs

Продавац

УСЛОВИ: са или без искуства; рад у две смене; 
оглас је доступан и особама са инвалидитетом. 
Месечна плата 55.000 РСД. Рок за пријављи-
вање 15.01.2023.

ИТАЛ-BATH ДОО ЗМАЈЕВО
21213 Змајево, Сиришка улица 1

e-mail: office@ital-bath.rs

Асистент координатора машина 
(радник на одржавању)

Опис посла: контрола и подешавање калупа 
за штампање на пресама; контрола машина за 
завршну обраду; провера квалитета производа; 
разна друга одржавања.

УСЛОВИ: средња школа; основно знање из 
механике и електронике; добре мануелне 
вештине; прецизност у раду; спремност на 
сменски рад; посвећеност и одговорност у раду. 
Рок за пријављивање 13.01.2023.

Ј&Ј МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ ДОО 
БЕОЧИН

21300 Беочин
Трг беочинске фабрике цемента 1

e-mail: r.pavkovic@metalniproizvodi.rs

Књиговођа

Опис посла: учествовање у изради биланса; 
учествовање у обрачуну ПДВ-а; познавање 
погонског књиговодства; књижење извода 
и благајне; учествовање у израда завршног 
рачуна и обрачун пореза на добит; обрачун 
домаћих и службених путовања у иностранство 
и обрачун утрошка горива; књижење улазних 
и излазних домаћих и ино фактура, усаглаша-
вање стања са добављачима; књижење основ-
них средстава и ситног инвентара.

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме 
економског усмерења; рад на рачунару, пожељ-
но познавање рада у програму Pantheon; оба-
везно искуство на сличним пословима, минимум 
5 година. Рок за пријављивање 13.01.2023.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПРЕДУЗЕЋЕ МАРКАНТ ДОО 
ВАЉЕВО

14000 Ваљево
Владике Николаја 241

e-mail: suzana.markant@sbb.rs
тел. 067/7281-6759

Радник на комерцијално-
административним пословима

2 извршиоца

Опис посла: израда тендерске документације.

УСЛОВИ: висока, виша или средња школа еко-
номске или машинске струке. Рок за пријављи-
вање 14.01.2023.

РМ-COMPANY ДОО ЧАЧАК
32000 Чачак
Амиџина 24а

e-mail: marija.nikitovic@rmco.rs

Оператер на уплатном месту
за рад у Стар Бет

Опис посла: пријем уплате и унос тикета у 
софтверском систему; укључивање апарата и 
исплата добитака; припрема топлих и хладних 
напитака и услуживање клијената; штампање 
резултата, дневних понуда и додатака.

УСЛОВИ: основно познавање рада на рачуна-
ру; завршено средње образовање; познавање 
области спорта је пожељно. Рад се обавља у 
првој и другој смени; оглас је доступан и сту-
дентима и особама са инвалидитетом. Рок за 
пријављивање 13.01.2023.

SHENCHI AUTOMOTIVE PARTS ДОО
34000 Крагујевац, Панонска 3

e-mail: jovana.milunovic@sc-serbia.com

Магационер

Опис посла: поштује рокове испоруке робе и 
организује рад у магацину како не би дошло до 
кашњења; врши квантитативну проверу прили-
ком пријема или отпреме и електронски евиден-
тира комплетно кретање робе; слаже и сортира 
амбалаже према дефинисаним процедурама; 
служи се средствима унутрашњег транспорта као 
што су виљушкаре и палетари због обављања 
основних радних дужности; води рачуна о технич-
ком одржавању возила којим управља; поштује 
ФИФО стандард приликом отпреме материјала и 
готових производа; одржава чистоћу магацина и 
осталог простора где се спроводи манипулација 
робе; разврстава и уклања отпад према важећим 
процедурама; по потреби, обавља утовар, прето-
вар и истовар робе приликом увоза или извоза; 
врши редован попис магацина.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација; рад-
но искуство на сличној позицији у трајању од 
најмање годину дана. Рок за пријављивање 
15.01.2023.

ТЕХНОЛИНК ДОО ЧЕНЕЈ
21233 Ченеј, Огледна поља 55

e-mail: office@tehnolink.net

Инжењер електротехнике
за рад у Новом Саду, Огледна поља 55

Опис посла: израда електро шема управљања 
и аутоматике дизел електричних агрегата; 

програмирање контролно управљачких једи-
ница; израда извештаја о испитивању и тести-
рању дизел електричних агрегата; спровођење 
завршне контроле израђених производа; 
активно учествовање у изради плана произ-
водње.

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет; 
2 године радног искуства на истим или слич-
ним пословима; рад у програмима за цртање 
електро шема AutoCAD и Е-план; познавање 
енглеског језика. Рад се обавља у првој смени. 
Рок за пријављивање 14.01.2023.

WELDGAS ДОО ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Вардарска 6а

e-mail: office@weldgas.co.rs

Продавац опреме и репроматеријала 
за завариваче

2 извршиоца

Опис посла: директан контакт са купцима, 
услуживање купаца и продаја робе; обрађи-
вање online поруџбеница и попуњавање пода-
така у апликацији курирских служби за отпре-
му пакета; рад на рачунару и фискалној каси; 
излагање робе на полице; постављање и ажу-
рирање огласа на друштвеним мрежама и сај-
товима за оглашавање.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме; познавање рада на рачунару; љубазан и 
пријатан приступ купцу; комуникативна, одго-
ворна и организована особа; није неопходно 
претходно искуство, али је пожељно. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављивање 
14.01.2023.

www.nsz.gov.rs



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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