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Поштовани читаоци „Послова“,

Национална служба за запошљавање објавила је 
1000. број „Послова“, огласника чије је прво издање 
изашло 3. јуна 2003. године, намењеног незапосленим 
лицима који су у потрази за послом.

Тим поводом, послодавцима се захваљујемо на 
указаном поверењу и сарадњи у проналажењу потреб-
них кадрова, а незапосленима на сарадњи у тражењу 
посла.

И у наредним годинама, трудићемо се да на ква-
литетан и професионалан начин одговоримо на ваше 
потребе. 

Пуно среће жели вам

Национална служба за запошљавање 

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

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

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

– радни однос се заснива на неодређено време, 
са пуним радним временом;

–  пробни рад, пол, године живота, ван оних које 
су прописане законом, школски успех и сл.  
нису неопходни или елиминаторни услови;

– провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у огласима, који су употребљени у мушком роду,  
односе се без дискриминације и на особе 
женског пола и обрнуто

(осим уколико специфичним захтевима посла 
није другачије прописано).

Oпшти услови огласа/конкурса
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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/2021), огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА 
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Немањина 22-26, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
нормативним и управним пословима 

у области рада, звање млађи 
саветник

Одсек за нормативне и студијско-
аналитичке послове у области рада, 

Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац

Опис посла: учествује у прикупљању података 
и информација приликом израде закона и других 
прописа и стратешке документације из надлежнос-
ти рада Одсека, учествује у припреми извештаја и 
информација о примени прописа и стању у области 
рада из надлежности Одсека, учествује у при-
купљању података и информација и обавља друге 
припремне радње у вези са спровођењем радног 
законодавства и међународне сарадње у области 
рада, води све евиденције у областима у надлеж-
ности рада Одсека, обавља све остале послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање једну годину радног иску-
ства у струци или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, потребне компетенције за 
рад на радном месту.

2. Радно место инспектор социјалне 
заштите за надзор над радом 

покрајинског и градског органа 
у повереним пословима, звање 

самостални саветник
Одељење за инспекцијски надзор, 

Сектор за социјалну заштиту
2 извршиоца

Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање, поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама, подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја, води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима, врши инспекцијски над-
зор над радом органа (покрајина и град) којима је 
поверено вршење инспекцијског надзора и преду-
зима одговарајуће мере, даје предлоге за увођење 

нових облика и метода рада и едукацију сарадника 
у установама социјалне заштите за примену истих 
и учествује у реализацији развојних пројеката у 
области социјалне заштите, учествује у креирању 
политике развоја нових облика подршке деци, 
одраслим и старијим лицима у систему социјал-
не заштите, врши послове везане за надзор над 
законитошћу рада у установама и других правних 
и физичких лица који обављају делатност социјал-
не заштите и врши контролу испуњености услова у 
погледу простора, опреме и потребних стручних и 
других радника за обављање делатности социјал-
не заштите, психолошке делатности, послове изда-
вања, суспензије и одузимања лиценце организа-
цијама социјалне заштите, врши контролу поступка 
пријема корисника у установу социјалне заштите за 
смештај корисника у погледу категорије корисника 
и капацитета установе и прописаних евиденција у 
области социјалне заштите и разматра пригово-
ре на рад установа социјалне заштите од стране 
корисника, запослених, грађана и других институ-
ција и предузима одговарајуће мере, обавља друге 
послове које одреди начелник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правних наука, политичких наука, психо-
лошких наука, социолошких наука или педагош-
ких и андрагошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, положен испит за инспекторе, 
радно искуство у струци од најмање пет година, 
потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место инспектор социјалне 
заштите, звање саветник

Одељење за инспекцијски надзор, 
Сектор за социјалну заштиту

2 извршиоца

Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање, поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама, подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја, води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима, учествује у вршењу 
послове инспекцијског надзора над радом устано-
ва, других правних и физичких лица која обављају 
делатност социјалне заштите у погледу примене 
закона, других прописа и општих аката и учест-
вује у вршењу контроле испуњености услова у 
погледу простора, опреме и потребних стручних и 
других радника за обављање делатности социјал-
не заштите и психолошке делатности и учествује 
у вршењу послове издавања, суспензије и одузи-
мања лиценце организацијама социјалне заштите, 
стара се о поступку пријема корисника у установу 
социјалне заштите за смештај корисника у погле-
ду категорије корисника и капацитета установе 
и учествује у вршењу контроле прописаних еви-
денција у области социјалне заштите, учествује у 
разматрању приговора на рад установа социјал-
не заштите и других пружалаца услуга социјалне 
заштите од стране корисника, запослених, грађа-
на и других институција и предузима одговарајуће 
мере, прикупља и припрема за разматрање захте-
ве за давање сагласности за смештај у интернате  
средњих школа и трошкове оспособљавања деце 
и омладине ометене у развоју, обавља све остале 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правних наука, политичких наука, психо-
лошких наука, социолошких наука или педагош-
ких и андрагошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, положен испит за инспекторе, 

радно искуство у струци од најмање три године, 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд (за сва радна места).

IV Врста радног односа: радна места попуња-
вају се заснивањем радног односа на неодређено 
време.

V Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - прове-
раваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација- провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако поседу-
јете важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције – дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

Посебне функционалне компетенције које 
се проверавају у изборном поступку за рад-
но место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада – Нормативни послови (Законодавни процес 
и Примена номотехничких и правно-техничких пра-
вила за израду правних аката (усаглашеност про-
писа и општих аката у правном систему) - провера-
ваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за област 
рада – Студијско - аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) - провера-
ваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон о 
раду) - провераваће се писано путем симулације.

Посебне функционалне компетенције које 
се проверавају у изборном поступку за рад-
но место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - Инспекцијски послови (oпшти управни 
поступак и управни спорови, поступак инспекцијс-
ког надзора и основе методологије анализе ризика) 
- провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти 
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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 за доставу обавештења.

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

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.
 
XVI 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 наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства. 

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

* За радна места под редним бројем 2 и 3 оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном испи-
ту за инспектора.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзо-
ру („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. 
закон и 95/18) прописано је да лице на пробном 
раду које је радни однос засновало на радном 
месту инспектора на неодређено време и лице које 
је засновало радни однос на радном месту инспек-
тора на неодређено време, а нема положен испит 
за инспектора, полаже испит за инспектора у року 

од шест месеци од дана заснивања радног одно-
са. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да 
изузетно, испит за инспектора није дужан да пола-
же инспектор који је на дан ступања на снагу овог 
закона имао најмање седам година радног искуства 
на пословима инспекцијског надзора и испуњава 
услове за обављање послова инспекцијског надзо-
ра (за радна места под редним бројем 2 и 3).

Напомена: Више о радном искуству и потврди 
од послодавца коју је потребно поднети у оквиру 
конкурсне документације за рад у органима држа-
ве управе погледајте Мапу изборног поступка на 
нашем Кутку на адреси https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate у одељку Предаја докумената.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа.

XVIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести, почев од 01.септембра 2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на адресе, 
бројеве телефона или e-mail адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источ-
но крило), а интервју са комисијом обавиће се у 
просторијама Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Београд и Немањина 
22-26, Београд или у Служби за управљање кадро-
вима- за сва извршилачка радна места.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефона 
или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомена: 

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима / уверење о положеном правосудном 
испиту. Одредбом члана 9 и члана 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 одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Потребно је да канди-
дат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређено 
време и лице које је засновало радни однос на рад-
ном месту инспектора на неодређено време, а нема 
положен испит за инспектора, полаже испит за 

из надлежности и организације органа (Закон о 
социјалној заштити) - провераваће се писано путем 
симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о раду) - провераваће се писано 
путем симулације.

Посебне функционалне компетенције које 
се проверавају у изборном поступку за рад-
но место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада - Инспекцијски послови (oпшти управни 
поступак и управни спорови, поступак инспекцијс-
ког надзора и основе методологије анализе ризика) 
- провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон о 
социјалној заштити) - провераваће се писано путем 
симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о раду) - провераваће се писано 
путем симулације.

VII Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

VIII Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: 
Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа - провераваће 
се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IX Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за јавни конкурс: Образац прија-
ве на конкурс шаље се поштом или непосредно на 
адресу Министарства за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места”.

X Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Јелена Шекуљи-
ца и Олга Пуљевић, тел. 011/3613-490, Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, од 10.00 до 13.00 часова.

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

XII Датум оглашавања: 17. август 2022. године.

XIII Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је осам дана и почиње да тече дана 18. авгус-
та 2022. године и истиче дана 24. августа 2022. 
године.

XIV Пријава на јавни конкурс врши се на одго-
варајућем Обрасцу пријаве који је приложен уз текст 
овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС“ 
број 2/2019 и 67/2021). Образац пријаве је доступан 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презента-
цији Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања www.minrzs.gov.rs, на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији Националне службе 
за запошљавање или у штампаној верзији на писар-
ници Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку.
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инспектора у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа (ова напомена се односи само 
за радна места под редним бројем 2 и 3).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији овереној 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, однос-
но општинским управама, као поверени посао), 
биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар за рад, запошљавања, борачка 
и социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања, на интерент презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, 
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

на основу члана 4. Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних места у 
Управи за извршење кривичних санкција („Служ-
бени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-4186/2022 од 30. 
маја 2022. године и 51 број:112-5072/2022 од 29. 
јуна 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радна места којe се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ ЗА ЖЕНЕ 
У ПОЖАРЕВЦУ

1. Васпитач, у Групи за спровођење 
третмана, у звању саветник - 2 

извршиоца
Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање из научне области Политичке науке - 
смер за социјалну политику и социјални рад, или из 
стручне области Специјална едукација и рехабили-
тација - смер за превенцију и третман поремећаја 
понашања, или из научне области Психолошке нау-
ке, Педагошке науке или стручне области  Фило-
зофија -смер педагог или андрагог или из науч-
не области Социолошке науке - смер социолог на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и 
Правилника о третману, програму поступања, раз-
врставању и накнадном разврставању осуђених 
лица – усмено; вештина комуникације – непосред-
но, кроз разговор са кандидатима
Место рада: Пожаревац, ул. Моше Пијаде 9.

III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
ЋУПРИЈИ

2. Реализатор третмана, у Служби 
за третман, у звању саветник - 1 

извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
Филозофија-смер андрагогија, социологија, психо-
логија, из научне области Политичке науке- смер 
за социјални рад и социјалну политику, или из 
стручне области Специјалне едукације и рехаби-
литације на основним академским студијама, у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету положен државни струч-
ни испит и најмање три године радног искуства у 
струци , као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и 
Правилника о третману, програму поступања, раз-
врставању и накнадном разврставању осуђених 
лица – усмено; вештина комуникације –непосред-
но, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Ћуприји, ул. Дунавска 177.

IV СЕДИШТЕ УПРАВЕ

3. Радно место инспектор за послове 
планирања надзора над материјално 
финансијским пословањем завода и 
евалуацију реализованих надзора, 
у Одељењу за инспекцију, у звању 

виши саветник - 1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено висо-
ко образовања из научне области Економске нау-
ке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора; најмање седам година радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санк-
ција  и Закона о инспекцијском надзору– усмено ; 
вештина комуникације –непосредно, кроз разговор 
са кандидатима; 

4. Радно место подршка управно-
правним пословима, у Одељењу за 
заштиту и остваривање права лица 
лишених слободе, у звању млађег 

саветника - 1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено висо-
ко образовање из научне области Правних наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-

тету, најмање једна година радног искуства у стру-
ци или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима, положен државни стручни испит као 
и потребне компетенције за рад на радном месту

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санк-
ција-усмено; вештина комуникације – непосредно, 
кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Београд, ул. Немањина 22-26.

V ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЗРЕЊАНИНУ

5. Радно место финансијски 
књиговођа, у Одсеку за материјално-

финансијске послове, у Служби за 
опште послове у звању референта - 

1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Завршена 
средња школа, економске струке, положен држав-
ни стручни испит и најмање две године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција 
и Уредбе о буџетском рачуноводству – усмено; 
вештина комуникације – непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити редни број 
радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, име и презиме, 
датум и место рођења, јединствени матични број 
грађана, адресу пребивалишта, односно бора-
вишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства у степену стручне спреме про-
писане за радно место на које се конкурише, са 
кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, пријава 
мора да буде својеручно потписана)-заједничко за 
сва радна места; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству-заједничко за сва 
радна места; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених-заједничко за 
сва радна места; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема 
за стручну спрему која је наведена у условима за 
радно место-заједничко за сва радна места; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења из суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак за кривично дело које се гони по службеној 
дужности (не старије од 30 дана) -заједничко за 
сва радна места; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство у струци) 
-заједничко за сва радна места; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту- заједничко за сва радна места; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом испиту за инспектора - за радно место под 
редним бројем 7.

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређено 
време и лице које је засновало радни однос на рад-
ном месту инспектора на неодређено време, а нема 
положен испит за инспектора, полаже испит за 
инспектора у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа, издата од стране државних 
органа у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу - заједничко за сва радна места; изјава 
у којој се странка опредељује да ли ће сама приба-
вити податке о чињеницама о којима се води служ-
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бена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње - заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет 
презентацији Министарства правде, на следећој 
интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/
tekst/9998/konkursi.php

Документа о чињеницама о којиме се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном испиту за рад у државним органима/уве-
рење о положеном правосудном испиту. 

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их при-
бавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103. став 3). 

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). 

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

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

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству мора бити нострифико-
вана.

VII Општи услови за рад на радном месту: 
Чланом 45. став 1. Закона о државним службе-
ницима прописано је да као државни службеник 
може да се запосли пунолетан држављанин Репу-
блике Србије који има прописану стручну спрему и 
испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест м есеци.

Посебни услови за рад на радном месту: Чла-
ном 253. став 4. Закона о извршењу кривичних 
санкција прописано је да се у радни однос не може 
примити лице које је осуђено због кривичног дела 
које се гони по службеној дужности, лице против 

кога се води кривични поступак за кривично дело 
које се гони по службеној дужности, лице које је 
осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са 
прописима којима је уређено вршење безбеднос-
них провера, постоје безбедносне сметње.

VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и 
потпуне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама завода.

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

X Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних 
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са наз-
наком „За јавни конкурс“.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел: 011/2685-305 (радним данима 
од 12,00 до 14,00 часова).

XII Трајање радног односа: За наведена рад-
на места радни однос се заснива на неодређено 
време.

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачком радном 
месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у року утврђеном законом.

Државни службеник на пробном раду који је рад-
ни 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. 

Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу у којима наводе уз коју од прија-
ва су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће служ-
беним путем вршити безбедносну проверу, у скла-
ду са чланом 254. Закона о извршењу кривичних 
санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу е-управе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

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

Република Србија
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Београд
Косовска 31

На основу члана 47, члана 48, члана 54. и члана 55. 
Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана  9. став 3. и члан 11. Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/19 и 67/21), Правилника о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, критерију-
мима и мерилима за избор на извршилачка радна 
места у Државном правобранилаштву II Дп-340/19 
од 20. децембра 2019. године, Закључка Комисије за 
давање сагласности за  ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва  51 Број 112-7117/2021 од 29. јула 2021. године, 
Закључка Комисије за давање сагласности за  ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава  51 Број 112-12267/2021 
од 27. децембра 2021. године и  Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 Број 112-1737/2022 од 28. фебруара 
2022. године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У ДРЖАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Државно правобранилаштво, Београд, Косовска 31

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Правобранилачки помоћник-
послови заступања и припреме 

извештаја, у звању саветник  
– 5 извршиoца

Опис послова: Обрађује сложене предмете из 
једне или више области права и обавља сложене 
послове из надлежности делокруга рада сектора 
у вези са одговарајућим поступцима у заступању 
државних органа, посебних организација и јавних 
установа чији је оснивач Република Србија, а које 
се финансирају из буџета Републике Србије пред 
судовима, органима управе и другим надлежним 
органима уз повремени надзор заменика, односно 
Правобранилачког помоћника – послови заступања 
и анализе, односно Правобранилачког помоћника 
- послови заступања и праћења судске праксе; 
води електронску евиденцију и праћење предмета 
којима је задужен; обавештава Правобранилачког 
помоћника – послови заступања и анализе, однос-
но заменика о свим уоченим променама у оквиру 
предмета којима је задужен; припрема извештај о 
присуствовању рочиштима за претходни месец до 
сваког 5-ог у месецу; припрема извештај о окон-
чаним предметима до 10-ог у месецу за претходни 
месец; обавља и друге послове по налогу Право-
браниоца или заменика.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен правосудни 
испит и потребне компетенције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31

2. Правобранилачки помоћник-
послови заступања и сарадње са 

Европским судом за људска права, 
у звању саветник, у Одељењу за 

заступање Републике Србије пред 
Европским судом за људска права – 

1 извршилац
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Опис послова: Припрема поднеске за Европски 
суд за људска права; сарађује са судовима и дру-
гим органима државне управе у вези са усклађи-
вањем домаћих прописа и праксе са Конвенцијом и 
праксом Европског Суда и указује државним орга-
нима на могућу неусклађеност њиховог поступања 
са Конвенцијом;  поступа у вези са склапањем 
поравнања и давањем једностраних декларација 
по налогу заменика-заступника; стара се о извр-
шавању пресуда Европског суда за људска права 
и израђује нацрте акционих планова и извештаја 
о њиховом извршавању, по налогу заменика - 
заступника; обавља и друге послове по налогу 
Правобраниоца и заменика-заступника.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен правосуд-
ни испит, најмање три године радног искуства у 
струци и потребне компетенције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31

3. Правобранилачки помоћник-
самостални саветник, у звању 

самостални саветник, у Одељењу у 
Зрењанину – 1 извршилац

Опис послова: Обрађује сложене предмете из 
једне или више области права и обавља сло-
жене послове из из делокруга рада Одељења у 
вези са одговарајућим поступцима у заступању 
државних органа, посебних организација и јав-
них установа чији је оснивач Република Србија, 
а које се финансирају из буџета Републике 
Србије пред судовима, органима управе и другим 
надлежним органима, по овлашћењу заменика, 
уз општа усмерења заменика; прати и указује на 
тенденције и појаве другачијих правних решења 
у одређеним областима у оквиру свог реферата; 
припрема нацрт извештаја о конкретним предме-
тима или групама предмета, у оквиру свог рефе-
рата и предлаже решења; анализира и обавешта-
ва заменика о новим масовним тужбама које је 
приметио у одељењу; прати став судске праксе 
поводом масовних предмета у сектору односно 
одељењу и упознаје заменика са истим; врши 
надзор и координацију рада правобранилачких 
помоћника у нижим звањима у оквиру одељења; 
припрема нацрте стручних извештаја, анализа и 
обавештења; припрема извештај о присуствовању 
рочиштима за претходни месец до сваког 5-ог у 
месецу;  припрема извештај о окончаним пред-
метима до 10-ог у месецу за претходни месец; 
обавља и друге послове по налогу Правобранио-
ца или заменика.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области правне науке основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног искуства у струци, положен правосудни 
испит и потребне компетенције за то радно место. 
Место рада: Зрењанин, Гимназијска 7

4. Правобранилачки помоћник- 
самостални саветник, у звању 

самостални саветник, у Одељењу у 
Лесковцу – 1 извршилац

Опис послова: Обрађује сложене предмете из 
једне или више области права и обавља сложене 
послове из из делокруга рада Одељења у вези са 
одговарајућим поступцима у заступању државних 
органа, посебних организација и јавних установа 
чији је оснивач Република Србија, а које се финан-
сирају из буџета Републике Србије пред судовима, 
органима управе и другим надлежним органима,  
по овлашћењу заменика, уз општа усмерења заме-

ника; прати и сигнализира тенденције и појаве дру-
гачијих правних решења у одређеним областима у 
оквиру свог реферата; припрема нацрт извештаја 
о конкретним предметима или групама предме-
та, у оквиру свог реферата и предлаже решења; 
анализира и обавештава заменика о новим масов-
ним тужбама које је приметио у одељењу; прати 
став судске праксе поводом масовних предмета у 
сектору односно одељењу и упознаје заменика са 
истим; врши надзор и координацију рада правоб-
ранилачких помоћника у нижим звањима у оквиру 
одељења; припрема нацрте стручних извештаја, 
анализа и обавештења; припрема извештај о при-
суствовању рочиштима за претходни месец до сва-
ког 5-ог у месецу; припрема извештај о окончаним 
предметима до 10-ог у месецу за претходни месец; 
обавља и друге послове по налогу Правобраниоца 
или заменика.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области правне науке основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног искуства у струци, положен правосудни 
испит и потребне компетенције за то радно место. 
Место рада: Лесковац, Благоја Николића 1

5. Административни и евиденциони 
послови у јавним набавкама, у звању 

референт, Секретаријат, Група 
за јавне набавке и евиденционе 

послове – 1 извршилац
Опис послова: Прикупља, припрема и системати-
зује податке неопходне за припрему Плана набав-
ки; припрема податке неопходне за спровођење 
поступака набавки и јавних набавки; води еви-
денцију из делокруга рада Групе; oбавља и друге 
послове по налогу Правобраниоца и секретара. 

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера или гимназија, IV сте-
пен, најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне ком-
петнције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31

6. Правобранилачки приправник 
– 1 извршилац, радни однос 

на одређено време у својству 
приправника*

Опис послова:  Стручно се обучава и оспособља-
ва у циљу полагања правосудног испита; обавља 
мање сложене послове уз инструкције и надзор 
заменика, односно Правобранилачког помоћни-
ка – послови заступања и анализе, односно Пра-
вобранилачког помоћника - послови заступања и 
праћења судске праксе, из надлежности сектора, 
у заступању државних органа; обавља и друге 
послове по налогу Правобраниоца и заменика.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету.
Место рада: Београд, Косовска 31

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних 
фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене компе-
тенције у једној фази изборног поступка може да 

учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 
Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају Опште функционалне ком-
петенције, и то:
„Организација и рад државних органа Републике 
Србије“ - провераваће се путем  теста (писмено),
„Дигитална писменост“ – провераваће се прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару,
„Пословна комуникација“ – провераваће се путем 
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“ ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције – 
Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу„ 
Рад на рачунару“) достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да оце-
ни поседовање ове компетенције на нивоу који је 
неопходан за обављање послова на радном месту.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Државног правобрани-
лаштва (www.dpb.gov.rs).

Провера посебних функционалних компе-
тенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се прове-
ра посебних функционалних компетенција за сва 
оглашена радна места, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција 
за област рада:  Област послови заступања 
(познавање прописа релевантних за надлежност 
Државног правобранилаштва, поседовање знања 
и вештина у пословима заступања из надлежнос-
ти Државног правобранилаштва; вештина презен-
тације), провераваће се писаним (тест) и усменим 
путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: Поседовање знања и 
вештина за састав иницијалних аката, поднесака и 
правних лекова и других аката у пословима засту-
пања (Закон о правобранилаштву, Закон о парнич-
ном поступку, Закон о облигационим односима, 
Закон о извршењу и обезбеђењу), провераваће се 
писаним (тест) и усменим путем (разговор са кан-
дидатом).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: Способност оптимиза-
ције динамике рада независно од броја и сложе-
ности предмета, рокова и ресурса уз рад на тере-
ну, провераваће се писаним (тест) и усменим путем 
(разговор са кандидатом).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада: Област послови заступања (позна-
вање прописа релевантних за надлежност 
Државног правобранилаштва, поседовање знања 
и вештина у пословима заступања из надлежнос-
ти Државног правобранилаштва; вештине презен-
тације), провераваће се писаним (тест) и усменим 
путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: Знање и вештине за 
састав поднесака и правних лекова и других ака-
та у пословима заступања Републике Србије пред 
Европским судом за људска права (Европска кон-
венција за заштиту људских права и основних 
слобода, Пракса Европског суда за људска права у 
односу на Републику Србију, Закон о облигационим 
односима, Закон о извршењу и обезбеђењу), про-
вераваће се писаним (тест) и усменим путем (раз-
говор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: Знање енглеског или 
француског језика ниво Б2, провераваће се 
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писаним (тест) и усменим путем (разговор са 
кандидатом).

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског или француског језика на 
траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање страног 
језика, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу Знање страних 
језика који су тражени конкурсом) достави и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције на нивоу који 
је неопходан за обављање послова на радном 
месту.

За радна места под редним бројем 3 и 4:
Посебна функционална компетенција за 
област рада: Област студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући  и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација), 
провераваће се писаним (тест) и усменим путем 
(разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за 
област рада: Област послови заступања (позна-
вање прописа релевантних за надлежност 
Државног правобранилаштва, поседовање знања 
и вештина у пословима заступања из надлежнос-
ти Државног правобранилаштва; вештине презен-
тације), провераваће се писаним (тест) и усменим 
путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: Поседовање знања и 
вештина за састав иницијалних аката, поднесака и 
правних лекова и других аката у пословима засту-
пања (Закон о правобранилаштву, Закон о парнич-
ном поступку, Закон о облигационим односима, 
Закон о извршењу и обезбеђењу), провераваће се 
писаним (тест) и усменим путем (разговор са кан-
дидатом).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (припре-
ма материјала и вођење записника на састанцима),  
провераваће се писаним (тест) и усменим путем 
(разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за 
област рада Секретаријат Државног правобра-
нилаштва (познавање прописа релевантних за 
надлежност и уређење Државног правобранилашт-
ва; познавање прописа релевантних за рад Секре-
таријата Државног правобранилаштва; знање и 
вештине за израду аката из надлежности Секре-
таријата Државног правобранилаштва), провера-
ваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор 
са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање релевантних 
прописа из делокруга рада радног места (Закон 
о правобранилаштву), провераваће се писаним 
(тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).

За радно место под редним бројем 6: Не про-
веравају се посебне функционалне компетенције.
Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места
Понашајне компетенције су: Управљање инфор-
мацијама; Управљање задацима и остваривање 
резултата; Оријентација ка учењу и променама; 
Изградња и одржавање професионалних односа; 
Савесност, посвећеност и интегритет.
Понашајне компетенције проверава дипломирани 
психолог  путем интервјуа базираном на компетен-
цијама и упитника.

Интервју са Конкурсном комисијом и вред-
новање кандидата за сва извршилачка рад-
на места:
Процена мотивације за рад на радном месту у 
органу и прихватање вредности државних органа 
– провераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

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

V Пријава на јавни конкурс 
Пријава на јавни конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs) или 
у штампаној верзији у писарници Државног право-
бранилаштва, Београд, Косовска 31.

Образац пријаве мора бити својеручно потписан.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на писарници Државног 
правобранилаштва, Београд, Косовска 31.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује на јавном конкурсу. Подносиоци пријаве 
се обавештавају о додељеној шифри у року од три 
дана од дана пријема пријаве, достављањем наве-
деног податка на начин који је кандидат у пријави 
назначио за доставу обавештења.

VI Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев 
од 5. септембра 2022. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на начин који су навели 
у својим пријавама.
Провера свих компетенција ће се вршити у просто-
ријама Државног правобранилашта, Београд,  ул. 
Косовска 31.
 Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте ( бројеве телефона или е-mail 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

VII Докази које прилажу само кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном правосудном испи-
ту – за радна места под редним бр. 1, 2,  3 и 4; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима – за радно место под редним бројем 
5. Кандидати без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти којима се доказује на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском перио-
ду је стечено радно искуство) – за радна места под 
редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5, а за радно место под 
редним бројем 6 - ако кандидат има радног иску-
ства у струци; 
- Образац пријаве у делу Изјава* - кандидат  се 
опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо њега.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неоп-
ходним 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 изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 
Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење о положе-
ном правосудном испиту и уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима.

Наведене доказе кандидат може достави-
ти уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси оригинал или 
оверену фотокопију решења о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради 
или решења да је државни службеник нераспо-
ређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се разматрати.

VIII Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава: 
Датум оглашавања: 17. август 2022. године
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови“, односно рок 
почиње да тече 18. августа 2022. године и истиче 
25. августа 2022. године.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вијуа са Конкурсном комисијом позваће се да у року 
од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења 
приложе остале доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку. Кандидати који у остављеном року не 
приложе остале доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писаним путем се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу наведену у огласу, односно 
адресу Државног правобранилаштва.

X Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Образац прија-
ве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје 
непосредно на писарници Државног правобрани-
лаштва, 11000 Београд, ул. Косовска 31, са назна-
ком „Пријава на јавни конкурс - за извршилачко 
радно место (навести назив радног места)”.

XI Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном месту 
и међу којима се спроводи изборни поступак, 
објављује се на интернет презентацији Државног 
правобранилаштва према шифрама њихове 
пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу 
општих функционалних компетенција Конкурсна 
комисија ће обавестити о времену и месту провере 
посебних функционалних компетенција, а потом и 
о времену и месту провере понашајних компетен-
ција и на крају обавити интервју са кандидатима.

XII Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Соња Аритоновић, телефон: 
011/635-93-71 и Светлана Петровић, телефон: 
011/635-92-86.

XIII Врста и трајање радног односа: 
За  радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5 
радни однос се заснива на неодређено време. 
За радно место под редним бројем 6 радни однос 
се заснива на одређено време, у својству приправ-
ника и траје 3 године.



Бесплатна публикација о запошљавању 917.08.2022. |  Број 1000-1001 |   

Администрација и управа

Напомене:
- Сагласно члану 9. Закона о државним службени-
цима, кандидатима су при запошљавању у држав-
ни орган под једнаким условима доступна сва 
радна места и избор кандидата врши се на основу 
провере компетенција.
- Приправник*: Законом о правобранилаштву 
(„Службени гласник РС“, број 54/14), између оста-
лог, прописано је да се за правобранилачког при-
правника прима лице које је завршило правни 
факултет и испуњава опште услове за рад у држав-
ним органима; да се правобранилачки приправник 
прима у радни однос на три године. Правобрани-
лачки приправник полаже правосудни испит.
Законом о државним службеницима, између оста-
лог, прописано је да је приправник лице које први 
пут заснива радни однос у својој струци и оспо-
собљава се за самосталан рад; да се изузетно рад-
ни однос у статусу приправника може се засновати 
и са лицем које је код другог послодавца било у 
радном односу, односно обављало рад ван радног 
односа на пословима у својој струци краће од вре-
мена утврђеног за приправнички стаж у степену 
образовања који је услов за рад на тим пословима; 
да се време проведено у радном односу односно 
на раду ван радног односа код другог послодавца 
не урачунава у приправнички стаж; да приправ-
ник заснива радни однос на одређено време после 
спроведеног јавног конкурса.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду од шест 
месеци (изузев приправника).

Кандидати без положеног државног стручног испи-
та за рад у државним органима примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада; државни службеник који је засно-
вао радни однос на неодређено време, а који 
нема положен државни стручни испит , дужан је 
да положи државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа (за радно 
место под редним бројем 5).
Кандидати са положеним државним стручним испи-
том немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног државног стручног 
испита (за радно место под редним бројем 5).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити  преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству мора бити нострифико-
вана.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.
Свака фаза изборног поступка у селекцији канди-
дата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних могу се 
наћи на сајту Државног правобранилаштва (www.
dpb.gov.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће 
се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. 
Овај конкурс објављује се на огласној табли и web 
страници Државног правобранилаштва www.dpb.
gov.rs, на web страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, 
на огласној табли, web страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови“.

БЕОГРА Д

Генерални секретаријат Владе, на основу члана 
54. Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 
- исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број 112-5945/2022 од 29. јула 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањи-
на 11.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за послове припреме 
обрачуна зарада, других накнада и 

ликвидатуре у Групи за финансијске 
послове у Одељењу за финансијско 
- материјалне послове, звање млађи 

саветник, 1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми извештаја, 
финансијских прегледа и анализа везаних за 
финансијско-материјално пословање; учествује 
у припреми општих и појединачних аката у вези 
са финансијско рачуноводственим пословима; 
обавља контирање документације за исплату и 
врши усаглашавање реализованих обавеза и одо-
брених месечних квота за плате; пружа подршку у 
пословима усаглашавања потраживања и обавеза,  
пружа подршку у пословима обраде аконтација и 
коначних обрачуна; учествује у обради документа-
ције за НБС и Управу за трезор и других девизних 
плаћања; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање једну 
годину радног искуства у струци или најмање пет 
година радног стажа у државним органима; поло-
жен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места. 

2. Радно место за подршку 
пословима припреме обрачуна 

зарада и других накнада у Групи за 
финансијске послове у Одељењу за 
финансијско - материјалне послове, 

звање референт, 1 извршилац
Опис послова: Припрема и контролише докумен-
тацију за обрачун зарада,  накнада зарада и друга 
примања за запослене у Генералном секретаријату, 
кабинетима председника и потпредседника Владе, 
лица ангажованих на привременим и повременим 
пословима и контролише и прати рефундације; 
издаје потврде о висини зарада; обавља конти-
рање документације за исплату и врши усаглаша-
вање реализованих обавеза и одобрених месечних 
квота за плате; израђује годишње пореске пријаве 
за запослене и стара се о чувању документације 
за плате у складу са законом;  врши обрачун уго-
вора о делу, ауторских уговора и обрачун пореза 
и доприноса и других обавеза; попуњава порес-
ке пријаве; води аналитичку евиденцију; ажури-
ра податке у одговарајућим базама и усклађује 
податке са књиговодственом евиденцијом; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера и најмање две годи-
не радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције 
и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
•„Организација и рад државних органа РС“ - прове-
раваће се путем теста (писмено),
•„Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару),
•„Пословна комуникацијa“ - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако поседу-
јете важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције – Дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компе-
тенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџетски 
систем Републике Србије) – провераваће се писме-
но путем писане симулације;
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора укључујући 
способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) – провераваће се писмено 
путем писане симулације;
Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - Закон о буџетском систему, Закон о 
порезу на доходак грађана и Уредба о буџетском 
рачуноводству – провераваће се писмено путем 
писане симулације.

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџетски 
систем Републике Србије) – провераваће се писме-
но путем писане симулације;
Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (методе и технике 
прикупљања, евидентирања и ажурирања подата-
ка у базама података) – провераваће се писмено 
путем писане симулације;
Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - Закон о буџетском систему, Закон о 
порезу на доходак грађана и Уредба о буџетском 
рачуноводству – провераваће се писмено путем 
писане симулације.

Подршка
запошљавању
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Администрација и управа

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Генералног секрета-
ријата Владе www.gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет), провераваће 
се путем психометријских тестова – стандардизо-
вани инструмент (писмено), узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

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

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Генерални секретаријат 
Владе, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”.

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

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

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Генералног секретаријата Владе или у 
штампаној верзији на писарници Генералног секре-
таријата Владе, Немањина 11, Београд.

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

XII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и 
оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа издате од стране државних органа 
у коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-

зетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима/уверење о положеном правосудном 
испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона 
о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Потребно је да кан-
дидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

XIII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, 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 изборног 
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Генерал-
ног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су да 
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци из 
радних места на која конкуришу.

XIV Трајање радног односа: За сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, 
којим је прописано да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата врши 
на основу провере компетенција.

XV Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести, почев од 12. септембра 2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на имејл 
адресе и контакт телефоне које су навели у својим 
пријавама.
Провера општих и посебних функционалних ком-
петенција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, у Палати 
,,Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 
број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Генерал-
ног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу 

изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао Генерални секретар Владе.
Овај конкурс се објављује на web страници Гене-
ралног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на web 
страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
web страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.
Обрасци пријаве на конкурс, за сва радна места, 
могу се преузети на званичној интернет презента-
цији Генералног секретаријата Владе или у штам-
паној верзији на писарници Генералног секрета-
ријата Владе, Београд, Немањина 11.

Република Србија
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

У БЕОГРАДУ

Више јавно тужилаштво у Београду на основу члану 
34. Закона о јавном тужилаштву („Службени глас-
ник РС“, бр.116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 
38/12, 121/12, 101/13, 111/14-одлука УС, 117/14, 
106/2015, 63/2016 – одлука УС), чланова 49 и  61 
Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20), 
члана 9, 10 и 11 Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, број 
2/19 и 67/21), Правилника о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, критерију-
мима и мерилима за избор на извршилачка радна 
места у судовима и јавним тужилаштвима („Службе-
ни гласник РС“, број 30/19), члана 17а  Правилни-
ка о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Вишем јавном тужилаштву у Београду 
А бр.319/19 од 13.03.2019. године, са изменама од 
04.06.2019. године, 11.07.2019. године, 21.12.2020. 
године, 21.01.2021. године, 04.06.2021. године,  
12.10.2021. године и 10.03.2022. године, Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 - број 112-4186/2022 од 
30.05.2022. године и Одлуке о расписивању јавног 
конкурса у Вишем јавном тужилаштву у Београду П 
број  955/22 од  01.августа 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
за попуњавање извршилачког 

радног места 
у Вишем јавном тужилаштву у 

Београду 
I Орган у коме се попуњавају радна места : 

Више јавно тужилаштво у Београду, Београд, ул. 
Савска 17а

II Радно место које се попуњава:

1. радно место за односе са јавношћу 
у звању самосталног саветника -  

1 извршилац на неодређено време
Опис послова: 
Припрема обавештења за јавност; контактира са 
медијима; пише извештаје за медије у договору 
са јавним тужиоцем; организује конференције за 
новинаре; сарађује у изради публикација у вези са 
радом Вишег јавног тужилаштва у Београду; упра-
вља пројектима медијске промоције; учествује у 
припреми садржаја за интернет презентацију; пра-
ти преко дневне штампе и других средстава јавног 
информисања информације о појавама које могу 
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бити од значаја за рад тужилаштва, врши њихо-
ву анализу и обавештава о томе јавног тужиоца; 
израђује Информатор о раду Вишег јавног тужи-
лаштва у Београду и обавља и друге послове по 
налогу јавног тужиоца и секретара.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке – на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године – дипломирани 
правник, положен државни стручни испит, позна-
вање најмање једног страног језика, најмање пет 
година радног искуства у струци и потребне компе-
тенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата

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

1. Провера општих функционалних компетенција
Свим кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функционал-
не компетенције и то:

Организација и рад државних органа Републике 
Србије ( провера ће се вршити путем писаног теста).
Дигитална писменост (провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару).
Пословна комуникација ( провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост“, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције – 
Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
„Рад на рачунару“), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на 
основу приложеног доказа одлучити да ли може 
или не може да прихвати доказ који је приложен 
уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Вишег јавног тужилашт-
ва у Београду(www.bg.vi.jt.rs).

2. Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

Посебне функционалне компетенције познавање под-
законских аката, интерних процедура и других аката 
органа битних за обављање послова радног места 
за односе са јавношћу, односи са медијима, приме-
на методологије и алата за прикупљање и анализу 
податка, медијска писменост, менаџмент догађаја, 
кризни менаџмент и заштита података о личности ( 
провера ће се вршити писаним путем - тестом и усме-
ним путем -  разговором са кандидатом). 

3. Провера понашајних компетенција

Понашајне компетенције су Управљање инфор-
мацијама; Управљање задацима и остваривање 
резултата; Оријентација ка учењу и променама; 
Изградња и одржавање професионалних односа; 
Савесност, посвећеност и интегритет. Ову проверу 
ће вршити дипломирани психолог на основу интер-
вјуа базираног на компетенцијама и упитника.

4. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата
Процена мотивације за рад на радном месту и при-

хватање вредности државних органа -провераваће 
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Све наведене компетенције комисија ће се про-
верити у року од два месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предметном 
конкурсу. База питања биће објављена на интер-
нет страници тужилаштва (www.bg.vi.jt.rs)

IV Место рада: Београд, стално седиште ул. Сав-
ска 17а 

V Трајање радног односа: радни однос се засни-
ва на неодређено време.

VI Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије, да је учесник 
конкурса пунолетан; да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене законом и 
Правилником о унтрашњем уређењу и системати-
зацији радних места, да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа; да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (чл. 45 став 1. Закона о 
државним службеницима).

VII Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу:

Пријава на конурс подноси се на Обрасцу прија-
ве за одговарајуће радно место који је доступан 
на интернет страници Вишег јавног тужилаштва 
у Београду www.bg.vi.jt.rs или у штампаној вер-
зији у Управи тужилаштва ул. Савска 17а, кабинет 
28 на шестом спрату. Образац пријаве мора бити 
својеручно потписан. Образац пријаве на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца пријаве 
који су услов за заснивање радног односа; пода-
так о знању рада на рачунару; податак о знању 
страног језика; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; добровољно дату изјаву о припад-
ности националној мањини; посебне изјаве од зна-
чаја за учешће у конкурсним поступцима у држав-
ним органима. Пријава на јавни конкурс може се 
поднети путем поште или непосредно на адресу 
ул. Савска бр.17а. Приликом пријема пријаве на 
јавни конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. 
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве 
на начин на који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

VIII Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку 

Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакте (адресе или бројеви телефо-
на) које су навели.
 
Провера свих комептенција ће се вршити у прос-
торијама Вишег јавног тужилаштва у Београду ул. 
Савска бр.17а.  Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу 
у својим обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци (не ста-
рије од 6 месеци); потврда да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа 

(само они кандидати који су радили у државном 
органу); оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или oвере-
на фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство); уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима. Кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима при-
мају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада; сертификат или дру-
ги доказ о познавању рада на рачунару (уколико 
поседује исти).
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 18/2016 и 95/18) прописано је између 
осталог да у поступку који се пoкpeћe по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
oбpaђује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. 
Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак и уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.
Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом позваће 
се да у року од 5 радних дана од дана пријема 
обавештења приложе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. Кандидати који у 
остављеном року не приложе остале доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писаним путем се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу наведе-
ну у огласу. 
Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама, као поверени посао). 

X Рок за подношење пријава: износи 8 дана од 
дана оглашавања у периодичном издању огласа  
Националне службе за запошљавање „Послови“.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на јав-
ни конкурс: Пријаве се подносе Вишем јавном 
тужилаштву у Београду, ул. Савска бр.17а, Београд 
, са назнаком „Пријава на јавни конкурс – за извр-
шилачко радно место“ (навести назив радног места 
за које се подноси пријава).

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

XIII Лица задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу:
Милица Симовић, секретар у Вишем јавном тужи-
лаштву у Београду - контакт телефон 011/745-1201 
и тужилачки помоћници Алма Марковић и Душан 
Шћепановић - контакт телефон 011/745-1191.
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Напомене:
Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству мора бити  нострифико-
вана.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене Закључком коми-
сије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита за рад у државним органима примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним држав-
ним стручним испитом/правосудним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита.
Свака фаза изборног поступка у селекцији канди-
дата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Вишег јавног тужилашт-
ва у Београду www.bg.vi.jt.rs.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће 
се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Вишег јавног тужилаштва у Београду www.
bg.vi.jt.rs, на порталу е-управе, на огласној таб-
ли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање - 
„Послови“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Београд, Ровињска 12

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

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Геолошки завод Србије, Ровињска бр. 12, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове геолошког 
картирања – картирајући геолог, 
разврстано у звању саветник, у 
Групи за геолошко картирање, 
у Одељењу за израду основне 
геолошке карте, у Сектору за 

регионалну геологију, 1 извршилац
Опис послова: Руководи израдом једног листа ГК 
у земљи или иностранству и изводи послове гео-
лошког картирања на терену; врши обраду пода-
така ранијих истраживања; врши припрему радних 
верзија графичке и техничке документације; врши 
структурно-тектонску интерпертацију истражива-
ног подручја, анализира и интерпретира методама 
даљинске детекције истраживаног терена; израђује 
геоморфолошке, неотектонске и специјалистичке 
карте; прати област геолошког картирања у науч-
ном, стручном смислу у циљу унапређења израде 
геолошких карата; припрема радни материјал за 
израду пројеката, студија и елабората; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски програм 
Геологија – Модул Регионална геологија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен стручни испит, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места. 

2. Радно место за обраду података 
петролошких и минералошких 

истраживања, разврстано у звању 
саветник, у Одељењу за петрологију, 
минералогију и кристалографију, у 
Сектору за регионалну геологију,  

2 извршиоца
Опис послова: Врши петролошка испитивања 
седиментних стена, петролошка испитивања маг-
матских и метаморфних стена на терену и у каби-
нету; врши одређивање минералног састава и 
парагенезе руда, рендгенске анализе минерала, 
диференцијално-термичке и термо-гравитационе 
анализе, минеролошка испитивања шлиха, радио-
метријску анализу стена и гранулометријску ана-
лизу; врши експертизе, консултације, рецензије 
петролошких и монодисциплинарних минеро-
лошких истраживања и кристалографских истра-
живања; врши интерпретацију лабораторијских 
испитивања; учествује у теренским истражним 
радовима; ради на оптичким инструментима 
(микроскопи и лупе), са изворима рентгенског зра-
чења и минералним уљима; учествује у припреми 
геолошких карата из делокруга рада Одељења; 
учествује у дефинисању пројектних задатака за 
израду пројеката геолошких истраживања у земљи 
и иностранству и извештаја о реализацији пројека-
та; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски програм 
Геологија – Модули: Минералогија и кристало-
графија или Петрологија и геохемија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен стручни испит, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места. 

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

разврстано у звању млађи саветник, 
у Одељењу за петрологију, 

минералогију и кристалографију, у 
Сектору за регионалну геологију,  

1 извршилац
Опис послова: учествује у петролошким испити-
вањима седиментних, магматских и метаморфних 
стена на терену; учествује у одређивању параге-
незе руда, рендгенских анализа минерала, радио-
метријских и гранулометријских анализа стена; 
ради на оптичким инструментима (микроскопи и 
лупе), са изворима рентгенског зрачења и мине-
ралним уљима; учествује у припреми геолошких 
карата из делокруга рада Одељења; учествује у 
дефинисању пројектних задатака за израду проје-
ката геолошких истраживања у земљи и иностран-
ству; обавља и друге послове по налогу начелни-
ка Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (студијски програм 
Геологија – Модули: Минералогија и кристалогра-

фија или Петрологија и геохемија) на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање једну годину радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у државним 
органима, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова рад-
ног места.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службени-
цима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције 
и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. 
Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције. У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који испу-
ни унапред одређено мерило за проверу одређе-
них компетенција у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следећих компетен-
ција у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:

Организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писано).
Дигитална писменост – провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару или уви-
дом у одговарајући сертификат).
Пословна комуникација – провераваће се путем 
писане симулације.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ који је тра-
жен у конкурсном поступку о поседовању знања и 
вештина из наведених области и жели да на осно-
ву њега буде ослобођен тестирања компетенције – 
Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави и доказ о познавању 
рада на рачунару у оригиналу или овереној фото-
копији. Само кандидати чији сертификат потврђује 
поседовање знања о сваком од наведних поје-
диначних програма могу бити ослобођени тести-
рања компетенције дигитална писменост. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који је 
кандидат приложио уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs

2. Провера посебних функционалних компе-
тенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

1) Радно место за послове геолошког кар-
тирања – картирајући геолог, разврстано у 
звању саветник, у Групи за геолошко картирање, 
у Одељењу за израду основне геолошке карте, у 
Сектору за регионалну геологију
- посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
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анализирања достипних информација) - провера-
ваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (прописи и акта из надлежности орга-
низације органа – Закон о рударству и геолошким 
истраживањима) - провераваће се путем усмене 
симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о резул-
татима геолошких истраживања) - провераваће се 
путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (возачка дозвола „Б“ категорије) 
- провераваће се увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно место 
(возачка дозвола „Б“ категорије) неопходно је 
да кандидат достави возачку дозволу у овереној 
фотокопији на дан полагања посебних функцио-
налних компетенција. Kандидати који не доставе 
оверену фотокопију возачке дозволе не настављају 
са даљом провером ПФК и биће искључени из 
даљег изборног поступка.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Геолошког завода 
Србије, www.gzs.gov.rs .

2) Радно место за обраду података петро-
лошких и минералошких истраживања, раз-
врстано у звању саветник, у Одељењу за петроло-
гију, минералогију и кристалографију, у Сектору за 
регионалну геологију
- посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања достипних информација) - провера-
ваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (прописи и акта из надлежности орга-
низације органа – Закон о рударству и геолошким 
истраживањима) - провераваће се путем усмене 
симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места – Правилник о садржини проје-
ката геолошких истраживања и елабората о резул-
татима геолошких истраживања) - провераваће се 
путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (возачка дозвола „Б“ категорије) 
- провераваће се увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно место 
(возачка дозвола „Б“ категорије) неопходно је 
да кандидат достави возачку дозволу у овереној 
фотокопији на дан полагања посебних функцио-
налних компетенција. Kандидати који не доставе 
оверену фотокопију возачке дозволе не настављају 
са даљом провером ПФК и биће искључени из 
даљег изборног поступка.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Геолошког завода 
Србије, www.gzs.gov.rs

3) Радно место за послове подршке обра-
де података петролошких и минералошких 
истраживања, разврстано у звању млађи савет-
ник, у Одељењу за петрологију, минералогију и 
кристалографију, у Сектору за регионалну геоло-
гију
-посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада стручно-оперативни послови (Методе 
и технике опсервације, прикупљања и евиденти-
рања података; Технике обраде и израде прегледа 
података;) - провераваће се путем усмене симула-
ције;
-посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације органа – Закон о 
рударству и геолошким истраживањима) - прове-
раваће се путем усмене симулације;

-посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (прописи из делокруга радног мес-
та – Правилник о садржини пројеката геолошких 
истраживања и елабората о резултатима геолош-
ких истраживања) - провераваће се путем усмене 
симулације;
- посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (возачка дозвола „Б“ категорије) 
- провераваће се увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно место 
(возачка дозвола „Б“ категорије) неопходно је 
да кандидат достави возачку дозволу у овереној 
фотокопији на дан полагања посебних функцио-
налних компетенција. Kандидати који не доставе 
оверену фотокопију возачке дозволе не настављају 
са даљом провером ПФК и биће искључени из 
даљег изборног поступка.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Геолошког завода 
Србије, www.gzs.gov.rs

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (Управљање инфор-
мацијама; Управљање задацима и остваривање 
резултата; Оријентација ка учењу и променама; 
Изградња и одржавање професионалних односа; 
Савесност, посвећеност и интегритет) - провера ће 
се вршити путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираном на компетенцијама за сва радна 
места. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа – провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

IV Место рада: Београд, ул. Ровињска бр.12

V Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс (путем поште): Гео-
лошки завод Србије, Београд, ул.Немањина бр.22-
26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Непосредан пријем попуњеног обрасца пријаве 
на конкурс врши се на шалтеру писарнице Упра-
ве за заједничке послове републичких органа, 
ул. Немањина бр. 22-26, Београд (на коверти је 
потребно навести да је прималац Геолошки завод 
Србије, са назнаком „За јавни конкурс”).

VI Лицe којe je задуженo за давање оба-
вештења: Јована Стикић, контакт телефон: 
064/85-05-813, од 10 до 12 часова.

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

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

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Геолошког завода Србије и Службе за 
управљање кадровима.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

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

X Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти 
из којих се види на којим пословима, у ком перио-
ду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном стручном испиту (за саветничка 
радна места), оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима.
Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинскоj управи. 
Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број: 18/16 и 95/18-аутентично тума-
чење) је, између осталог, прописано да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са законским роко-
вима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима / уверење о положеном правосудном 
испиту. Потребно је да учесник конкурса 
у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Геолошког 
завода Србије (путем поште) или непосердно на 
шалтеру писарнице Управе за заједничке посло-
ве републичких органа, ул. Немањина бр. 22-26, 
Београд.

XII Врста радног односа: радна места попуња-
вају се заснивањем радног односа на неодређено 
радно време.

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 1. септембра 2022. године, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на бројеве телефона или 
e-mail адресе које су навели у својим обрасцима 
пријаве.
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Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источ-
но крило). Интервју са комисијом обавиће се у 
просторијама Геолошког завода Србије, Београд, 
Ровињска број 12. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe:
Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да 
га положи у прописаном року. Положен државни 
стручни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут засни-
вају радни однос у државном органу. Пробни рад 
за радни однос на неодређено време траје шест 
месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засно-
вао радни однос на неодређено време и држав-
ни 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Геолошког завода Србије. Овај конкурс 
се објављује на интернет презентацији (www.gzs.
gov.rs) и огласној табли Геолошког завода Србије, 
на интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

На основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број: 112-5957/2022 од 2. августа 2022. годи-
не,  Центар за истраживање несрећа у саобраћају 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У 

ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА 
У САОБРАЋАЈУ

I Орган у коме се попуњава раднo местo: 
Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 
Немањина 11, Београд. 

II Радно места које се попуњава:

1. Радно место за подршку правним 
и кадровским пословима, Одсек 
за опште послове, звање млађи 

саветник – 1 извршилац
Опис посла: Учествује у поступку спровођења 
јавних набавки и набавки на које се закон не при-
мењује; учествује у изради појединачних аката о 
правима и обавезама запослених из области људ-

ских ресурса; води досијeе запослених; пружа 
подршку организацији спровођења стручног усавр-
шавања и учествује у изради анализа и извештаја 
о спроведеном стручном усавршавању; учествује 
у прегледу конкурсне документације и обавешта-
ва кандидате о току изборног поступка; прикупља 
и обрађује податке за потребе израде нацрта 
Кадровског плана Центра; учествује у поступку 
вредновања радне успешности државних службе-
ника; формира базе података о органима, орга-
низацијама и другим субјектима који сарађују са 
Центром; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека и Главног истражитеља - директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испити; 
најмање једна година радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у државним 
органима, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

III Место рада: Београд, Чакорска 6

IV Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно члану 9. Закона о држав-
ним службеницима, прописано је да су канди-
датима при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. 
Изборни поступак спроводи се у више обавезних 
фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене компе-
тенције у једној фази изборног поступка може да 
учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
„Организација и рад државних органа РС“ – прове-
раваће се путем теста (писмено)
„Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару)
„Пословна комуникација“ – провераваће се путем 
симулације (писмено)

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако поседу-
јете важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције „Дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на 
рачунару“) доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs

2. Провера посебних функционалних компе-
тенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција врши се провера 
посебних фукционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - послови јавних набавки послови 
(методологију за припрему и израду плана јав-

них набавки) – провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - послови управљања људским ресур-
сима (радно-правни односи у државним органима) 
- провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о истраживању 
несрећа у ваздушном, железничком и водном 
саобраћају) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – прописи и акати из делокруга рад-
ног места (Правилник о ближем уређењу поступ-
ка јавне набавке Центра за истраживање несрећа 
у саобраћају) - провераваће се путем симулције 
(усмено).

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних кометен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Цен-
тра за истраживање несрећа у саобраћају www.
cins.gov.rs

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) – провера-
ваће се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.
 
4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је осам дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – 
листу„Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Центра за истраживање несрећа у сао-
браћају (www.cins.gov.rs), интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs) или у штампаној верзији на писарници Центра 
за истраживања несрећа у саобраћају, Београд, 
Немањина 11.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који  
су успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство). Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао).

http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
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Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинскоj управи. 
Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број: 18/16 и 95/18 – аутентично тума-
чење) је, између осталог, прописано да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са законским роко-
вима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно уверење о положеном правосудном 
испиту. 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција. 

VIII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, 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 изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адре-
су Центра за истраживање несрећа у саобраћају, 
Немањина 11, Београд.

IX Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и којe испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев 
од 31. августа 2022. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или елек-
тронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних, посебних функ-
ционалних и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, у палати 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у просторијама Центра за 
истраживање несрећа у саобраћају (Београд, 
Чакорска 6).  Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се од датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе), које 
наведу у својим пријавама.

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

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

XII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Катарина Томић, контакт телефон: 
066/8033-650.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или непосредно предају 
на писарницу Центра за истраживање несрећа у 
саобраћају, Немањина 11, 11000 Београд, са наз-
наком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места”.

Напоменe: Чланом 9. Закона о државним служ-
беницима 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 компетен-
ција. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос  у државном органу подлежу пробном раду 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене
решењем конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор - Главни истражитељ Центра за 
истраживање несрећа у саобраћају. 
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Центра за истраживање 
несрећа у саобраћају, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

И МИГРАЦИЈЕ

На основу члана 54. Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места („Служ-
бени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-732/2022 од 31. 
јануара 2022. године,  Комесаријат за избеглице и 
миграције оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У 
КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 

МИГРАЦИЈЕ
I Орган у коме се раднa местa попуњавају: 
Комесаријат за избеглице и миграције, 11070 Нови 
Београд, Народних хероја број 4. 

II Место рада: Нови Београд, Народних хероја 
број 4 

III Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за финансијске и 
рачуноводствене послове, у звању 
самостални саветник, у Одсеку за 

финансијско-материјалне послове, у 
Сектору за опште, правне, кадровске 

и административне послове
Опис радног места: Припрема предлог финан-
сијског плана за израду нацрта закона о буџету и 
израђује, прати и усаглашава оперативне финан-
сијске планове за извршење буџета; припрема  
завршни рачун односно извештај о извршењу буџе-
та; прати финансијске аспекте реализације уговора 
и израђује извештаје; прати и контролише намен-
ско и економично трошења буџетских средстава и 
припрема финансијске извештаје; врши контролу 
рачуноводствене исправности и веродостојности 
финансијске документације; врши контролу дина-
мике наплате закупнине и купопродајне цене од 
закупаца, односно купаца непокретности чији је 
корисник Комесаријат; организује и контролише 
обрачун плата и других наканада запослених и 
врши редовно усаглашавање и сравњивање консо-

лидованог стања главне књиге трезора са помоћ-
ним евиденцијама; учествује у раду комисија за 
попис имовине и обавеза и другим комисијама; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске науке, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5  година радног искуства 
у струци, као и потребне компентеције за рад на 
радном месту.

IV Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних 
фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене компе-
тенције у једној фази изборног поступка може да 
учествује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази изборног поступка. 

У изборном поступку проверавају се: 

1. Опште функционалне компетенције, и то:
„Организација и рад државних органа Републике 
Србијеˮ – провераваће се путем теста (писано);
„Дигитална писменостˮ – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару); 
„Пословна комуникацијаˮ – провераваће се путем 
симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменостˮ (посе-
довањe знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табеларне калкулације), ако поседу-
јете одговарајући сертификат, потврду или други 
писани доказ о поседовању ове компетенције на 
траженом нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције – Дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 

Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

- Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада финансијско-мате-
ријалних послова (буџетски систем Републике 
Србије, планирање буџета и извештавање, извр-
шење буџета) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о избеглицама) - 
провераваће се путем симулације (усмено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о буџетском систему, 
Правилник о буџетском рачуноводству) - провера-
ваће се путем симулације (усмено). 
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних ком-
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петенција могу се наћи на сајту Комесаријата за 
избеглице и миграције, www.kirs.gov.rs.

3. Понашајне компетенције:

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет) - провера-
ваће се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата 

Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа -  провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – листу „Пословиˮ.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Комесаријата за избеглице и миграције и 
у штампаној верзији на писарници Комесаријата за 
избеглице и миграције, Нови Београд, ул. Народ-
них хероја бр. 4, као и на званичној интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и 
који је саставни део Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ном органу („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 
67/21). (Напомена: моле се кандидати да прили-
ком 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 места 
на које се конкурише).

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

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

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство). Државни службе-
ник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

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

но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао).
 Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РСˮ, број: 18/16 и 95/18 
– аутентично тумачење) је, између осталог, про-
писано да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то неопходно за одлучивање, 
у складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницама садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.  Документа о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту. 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, 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 изборног 
поступка.
Докази се достављају на адресу Комесаријата 
за избеглице и миграције, Народних хероја бр. 4 
11070 Нови Београд.

IX Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев 
од 5. септембра 2022. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или елек-
тронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компентенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија”, 11070 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Комесаријата 
за избеглице и миграције, Народних хероја бр. 4, 
11070 Нови Београд. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или електронске адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријава.

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

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

XII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Петар Божовић, тел: 011/3129-594 и 
011/2857-578.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно на 

писарници Комесаријата за избеглице и миграције, 
Народних хероја бр. 4. 11070 Нови Београд, са наз-
наком „За јавни конкурс”. 

НАПОМЕНE

Чланом 9. Закона о државним службеницима про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку у 
односу на кандидате без положеног државног струч-
ног испита. 

Пробни рад је обавезан за све који први пут засни-
вају радни однос у државном органу. Пробни рад 
за радни однос на неодређено време траје шест 
месеци. 
Државни службеник на пробном раду који је засно-
вао радни однос на неодређено време и државни 
службеник који је засновао радни однос на неодређе-
но време, а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем кон-
курсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао комесар Комесаријата за избеглице и 
миграције. 

Овај оглас објављује се на огласној табли и интер-
нет презентацији Комесаријата за избеглице и миг-
рације: www.kirs.gov.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу e-управе, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

Пословни центри НСЗ

http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
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На основу члана 135. Закона о полицији („Службе-
ни гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и 
члана 2, а у вези са чланом 6. и 7. Уредбе о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање радних 
места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 
18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА

ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
материјално - финансијске послове.

Место рада: Одељење за логистику Полицијске 
управе за град Београд, Булевар деспота Стефана 
107, Београд

Радно место које се попуњава:

Службеник за финансијске послове, 
Одсек за материјално - финансијске 

послове, Одељење за логистику 
Полицијске управе за град Београд, 

Сектор за материјално - финансијске 
послове, 1 (један) извршилац, 

утврђено под редним бројем 07.7.4.6 
у акту о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова
Врста радног односа: Радни однос на неодређе-
но време или на одређено време у својству при-
правника.

Опис послова:
припрема, контролише и врши унос података за 
потребе обрачуна зарада, осталих накнада, и раз-
них обустава од зарада радника; врши пријем и 
контролу формалне исправности књиговодстве-
них исправа; обрађује, контира и припрема доку-
мента за књижење; евидентира све пословне 
промене у пословне књиге и евиденције; усваја 
принципе, нове методе и технике и примењује иску-
ства најбољих примера из праксе у области рада; 
непосредно учествује у унапређењу стручне оспо-
собљености запослених за успешан и квалитетан 
рад у условима примене савремених средстава и 
метода; припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима пос-
ла и степеном образовања; одлаже, чува и архиви-
ра документацију у складу са прописима; обавља 
и друге унутрашње послове који су у непосредној 
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у 
задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови: Стечено средње образовање. 

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

У изборном поступку проверавају се: 
формално-правни услови – увидом у податке из 
пријаве и на основу расположиве документа-
ције; техничке компетенције (знања и вештине) 
- писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и 
ситуације (студија случаја); психолошки захтеви 
и базичне компетенције – стандардизованим пси-
холошким тестовима и психолошким интервјуом; 
здравствена способност - обављањем лекарског 
прегледа у референтној здравственој установи; 
интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
оцењују у изборном поступку су: 

Знање из области рада на радном месту у складу са 
описом посла радног места 

Датум оглашавања: 12.08.2022. године

Овај оглас објављује се на интранет и интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
огласној табли Сектора за материјално – финан-
сијске послове, огласној табли Полицијске управе 
за град Београд и Сектора за људске ресурсе, у 
дневном листу „Политика“ и на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Десет дана од дана објављивања конкурса у днев-
ном листу „Политика“ и почиње да тече наредног 
дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс:

Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе 
Полицијске управе за град  Београд, Булевар дес-
пота Стефана број 107, 11 000 Београд (писарни-
ца Полицијске управе за град Београд или путем 
поште) са назнаком – “За јавни конкурс за радно 
место Службеник за финансијске послове, Одсек 
за материјално - финансијске послове, Одељење 
за логистику Полицијске управе за град Београд, 
Сектор за материјално - финансијске послове“. 

Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу:

Сања Тешић и Тања Кошанин Недељковић, 
011/279-7654 у периоду од 13.00 до 15.00 часова, 
сваког радног дана.

Докази који се обавезно прилажу уз пријаву 
на конкурс: 
образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неопход-
но попунити и својеручно потписати; биографија; 
оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених Репу-
блике Србије; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике  Србије (са 
датумом издавања не старијим од шест месеци); 
оригинал уверења Основног и Вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак (са 
датумом издавања не старијим од шест месеци); 
очитана лична карта са чипом или оверена фото-
копија личне карте која није чипована; оригинал 
или оверена фотокопија извода из електронске 
базе података Централног регистра Фонда за 
пензијско – инвалидско осигурање или оверена 
фотокопија радне књижице; оверене фотоко-
пије исправа којима се доказују подаци о радном 
искуству (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство), уколико кандидат исто поседује; оверена 
фотокопија исправа којима се доказују подаци о 
стручном опособљавању, усавршавању и посеб-
ним областима знања (уколико кандидат исто 
поседује); оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту (уколико кандидат исто 
поседује); доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Републике Србије – 
најмање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс; изјава у којој 
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложeни докази могу 

бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити фотокопије 
докумената које су оверене пре 01.03.2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 
30.08.2022. године. Овим се сматра да су сви кан-
дидати који су ушли у изборни поступак уредно 
обавештени о отпочињању истог. 

НАПОМЕНА:

Документи о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, уве-
рење Основног и Вишег суда да се против кандида-
та не води кривични поступак и доказ да кандидат 
има пријављено пребивалиште на територији Репу-
блике Србије – најмање годину дана непрекидно 
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 
и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке, орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неу-
редним (члан 103. став 3.).

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве  или 
непотпуне пријаве биће одбачене решењем.

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

БОР

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НЕГОТИНУ
19300 Неготин, Краљевића Марка 2

тел. 019/542-864

Референт
на неодређено време за попуњавање 

извршилачког радног места за 
пријем и експедицију поште

Опис радног места: прима списе, поднеске, теле-
граме и остала писмена упућена Суду преко 
поштанске службе, курира, достављача или непо-
средно од странака, отвара, прегледа и разврстава 
писмена, одваја писмена према хитности и мате-
рији и распоређује их, ставља и попуњава отисак 
пријемног печата, врши припрему писмена и паке-
та за отпрему, отпрема писмена и пакете поштан-
ској и доставној служби, води одговарајуће помоћ-
не књиге (књига препорука, доставне књиге и сл.), 
обавља послове архивара и друге послове по нало-
гу шефа писарнице и председника Суда.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија; нај-
мање две године радног искуства у струци; поло-
жен државни стручни испит и потребне компетен-
ције за рад на овом радном месту. Општи услови 
за запослење: држављанство Републике Србије; да 
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-

http://www.mup/domino/dokument.nsf/Izjava_javni_konkurs_VIII_.pdf
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курса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци. Рок за подношење пријаве 
на конкурс са документацијом којом се потврђује 
испуњеност тражених услова конкурса, је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања. Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве, који је саставни део овог огласа, и који је 
доступан и може се преузети на интернет презен-
тацији-порталу Прекршајног суда у Неготину (www.
ne.pk.sud.rs) или у штампаној верзији на писар-
ници Прекршајног суда у Неготину.Уз попуњени 
образац пријаве на конкурс, учесник је дужан да 
достави следеће доказе, у оригиналу или овере-
ној фотокопији: диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није под истрагом 
и да се против њега не води кривични поступак и 
да није осуђиван (не старије од 6 месеци), доказ 
о потребном радном искуству у струци, доказ о 
положеном државном стручном испиту. Приликом 
предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси 
се у образац пријаве након што Конкурсна коми-
сија састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве 
обавештавају се о додељеној шифри у року од три 
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин на који је у пријави назначен за 
доставу обавештења. Кандидат може да се запосли 
иако нема положен државни стручни испит, али је 
дужан да га положи у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа, а у смислу чл. 102 Зако-
на о државним службеницима, а положен државни 
стручни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа, с тим да изабрани кандидат 
је дужан да достави доказ-уверење о општој и 
здравственој способности у остављеном року који 
одређује Конкурсна комисија. Кандидат који не 
достави доказе, односно који на основу доставље-
них или прибављених доказа не испуњава услове 
за запослење, писаним путем се обавештава да је 
искључен из даљег изборног поступка. Конкурсна 
комисија ће у изборном поступку проверити струч-
ну оспособљеност, знање и вештине кандидата за 
обављање послова на радном месту за које кон-
куришу, као и обавити разговор са кандидатима. 
Датум обављања разговора са кандидатима биће 
накнадно одређен, о чему ће учесници бити оба-
вештени телефоном, или на начин који кандидат 
буде у пријави навео, водећи рачуна о економич-
ности и једноставности поступка. Кратка и хитна 
обавештења могу да се дају телефоном или на 
други погодан начин. Након истека рока за под-
ношење пријава на конкурс, биће одређено време 
и место провере оспособљености, знања и вешти-
на кандидата, о чему ће исти бити благовремено 
обавештени телефоном, или на начин који канди-
дат буде у пријави навео. Пријаве се достављају 
непосредно предајом у Писарници или препору-
ченом пошиљком, са назнаком “За јавни конкурс”. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу је Иван 
Јончић, шеф писарнице, на горе наведени теле-
фон. Сви изрази, појмови и термини употребљени 
у овом огласу у граматичком мушком роду, под-
разумевају природни и мушки и женски род лица 
на које се односи.

ЈАГОДИНА

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

35213 Рековац, Краља Петра Првог 60

Координатор у канцеларији за младе
Опис послова: Обавља послове везане за проблеме 
и потребе младих у локалној заједници. Води базу 
података организација младих на локалном нивоу. 
Координира процес успостављања и спровођења 
политике младих на локалном нивоу. Ради импле-
ментације активне политике младих,афирмише 
и врши комуникацију и сарадњу са свим битним 

субјектима друштва: Министарствима и другим 
владиним структурама које се баве питањима мла-
дих,општинским службама,јавним установама,са 
школама,спортским удружењима и клубовима, са 
удружењима младих и др. Сарађује са невладиним 
сектором као и међународним организацијама и 
институцијама као и представницима организација 
младих из дијаспоре. Врши промовисање значаја 
волонтерског рада и организовање креативних 
и едукативних радионица за младе. Организује 
изложбе и друге културне манифестације као и 
спортска такмичења. Води све потребне евиден-
ције и подноси извештаје у вези канцеларије за 
младе.

УСЛОВИ: Стручна спрема: стечено високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
правног смера ,познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет) и искуство у раду са мла-
дима. Додатна знања,вештине: Познавање рада на 
рачунару. Радно искуство у струци најмање годину 
дана у струци и 5 година рада са младима.

Књиговођа
Опис послова: Израђује предлог финансијског 
Плана ЈУ Спортска организација и прати његово 
извршење,води главну књигу и одређене помоћне 
књиге ,учествује у раду комисија за попис основ-
них средстава ,учествује у изради завршног рачуна 
и других финансијских извештаја ,стара се о при-
мени Законских прописа из области финансијс-
ког пословања и обавља друге послове по налогу 
наредбодавца средстава.

УСЛОВИ: Средња школска спрема, IV степен 
стручне спреме, економска школа или гимна-
зија. Додатна знања,вештине: Познавање рада 
на рачунару. Радно искуство у струци најмање 
годину дана Радни однос се заснива на неодређе-
но време. Услови за запослење кандидата: да је 
пунолетан држављанин Републике Србије; да 
није правоснажно осуђиван на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци. Место рада: 
Спортска организација општине Рековац, Краља 
Петра Првог, 60, Рековац. Докази које је канди-
дат обавезан да приложи уз пријаву: Очитана 
лична карта, Оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, Оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књигње рође-
них, Оверена фотокопија дипломе или уверења 
којом се потврђује стручна спрема, Оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци ( потврда,решење), Оригинал или оверена 
фотокопија уверења полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци. Докази се прилажу 
у оригиналу или фотокопији,која је оверена у 
општини,суду или код јавног бележника. Рок у 
коме се подноси пријава на јавни конкурс: Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 10 дана од дана 
оглашавања. Телефон и име контакт особе заду-
жене за давање додатних обавештења о јавном 
конкурсу: Слађана Глишић, Начелник Општин-
ске управе , телефон 035/8411-150. Адреса на 
коју се подноси пријава: Спортска организација 
општине Рековац, Краља Петра Првог број 60, 
Конкурсној комисији, са назнаком ,, За јавни кон-
курс на радно место:-------. Објављивање јавног 
конкурса: Јавни конкурс се оглашава на оглас-
ној табли општине Рековац и на интернет пре-
зентацији општине Рековац : www.rekovac.rs и 
периодичном издању огласа „Послови“. По исте-
ку рока за подношење пријаве на јавни конкурс, 
конкурсна комисија ће прегледати све приспеле 
пријаве и поднете доказе и саставити списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Изборни поступак спроводи се само међу 
оним кандидатима који испуњавају оглашене 
услове за рад на радном месту које се попуњава. 
Кандидатима међу којима се спроводи изборни 

поступак за попуњавање радног места доставиће 
се писмено обавештење о томе кад отпочиње 
изборни поступак и када ће се обавити усмени 
разговор у којем ће се оценити оне стручне оспо-
собљености,знања и вештине кандидата за рад-
но место, а по наведеним описима послова и то: 
познавање прописа из области за коју се засни-
ва радни однос – усмено, познавање рада на 
рачунару – практично и вештина комуникације, 
аналитичко резоновање, логичко закључивање 
и организационе способности - кроз разговор 
са кандидатима. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата 
и пријаве уз које кандидати нису приложили све 
потребне доказе, биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
Управни одбор Спортске организације општине 
Рековац.

КРУШЕВАЦ

ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
37000 Крушевац, Трг косовских јунака 3

тел. 037/413-671

Судијски помоћник - виши судијски 
сарадник у звању самостални 

саветник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Виши суд у Крушевцу, на основу чла-
на 47, 54, 55, 56. и 61. став 1. Закона о држав-
ним службеницима (“Сл. гласник РС” бр. 79/2005, 
81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 
104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/20), 
члана 8. став 4. у вези са чланом 2. став 8. чла-
на 9. став 3, чланова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
и 26. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), у скла-
ду са Правилником о саставу конкурсне комисије, 
начину провере компетенција, критеријумима и 
мерилима за избор на извршилачка радна места 
у судовима и јавним тужилаштвима („Службени 
гласник РС”, бр. 30/19), а у складу са Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Вишем суду у Крушевцу И Су-9-3/19 
од 13.03.2019. године, као и на основу Закључ-
ка Комисије Владе Републике Србије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број 112-5072/2022 од 29.06.2022. године, пред-
седник Вишег суда у Крушевцу, оглашава јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног мес-
та, судијски помоћник - виши судијски сарадник.

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Виши суд у Крушевцу, Трг косовских јунака 
број 3, Крушевац.

II Радно место које се попуњава: судијски 
помоћник - виши судијски сарадник, звање: 
самостални саветник.

Опис послова радног места: помаже судији 
у раду и реферисању, проучава правна питања 
у вези са радом судија у појединим предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема правне 
ставове за публиковање, узима на записник туж-
бе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, 
врши самостално или под надзором и по упутстви-
ма судије друге стручне послове и друге послове 
по налогу председника суда.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит и најмање 
две године радног искуства у струци након поло-
женог правосудног испита и потребне компетен-
ције за рад за ово радно место.
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III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата:
Стручну оспособљеност кандидата конкурсна 
комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући 
испуњеност услова према тексту огласа, усагла-
шеном са описом радног места у Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Вишем суду у Крушевцу.
Изборни поступак спроводи се из више фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, потом 
посебне функционалне и након тога понашајне 
компетенције. Након провере понашајних ком-
петенција Комисија ће обавити интервју са кан-
дидатима. Вредновање сваке компетенције, као 
и вредновање интервјуа са комисијом исказује 
се у бодовима, а укупан број бодова који се могу 
доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје 
један бод у провери одређене компетенције не 
могу учествовати у провери следеће компетенције 
у истој или наредној фази и биће искључени из 
даљег изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних 
компетенција и то: 1. из области знања Организа-
ција и рад државних органа Републике Србије; 2. 
из области знања и вештина Дигитална писменост; 
3. из области знања и вештина Пословна комуни-
кација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће 
проверавати редоследом како је наведено.
1. Компетенција Организација и рад државних 
органа Републике Србије провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 20 питања. Кандида-
ти тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Вишег суда 
у Крушевцу (www.кс.ви.суд.рс). Кандидати ће тест 
радити у писменој форми. Кандидати ће се непо-
средно усмено обавестити о резултатима теста 
након истека времена за његово решавање.

2. Компетенција Дигитална писменост прове-
раваће се израдом практичног задатка на рачуна-
ру. Кандидатима ће се поставити задаци објављени 
на интернет презентацији Вишег суда у Крушевцу.

Напомена: у погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потвдру или други 
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина 
из наведених области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције „Дигитална писменост”, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

3. Комптенција Пословна комуникација про-
вераваће се решавањем теста који ће се радити 
у писменој форми. Кандидати тест решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одговора 
и решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Вишег суда 
у Крушевцу. Провера сваке од општих функцио-
налних компетенција не може трајати дуже од 1 
(једног) сата. Максималан број бодова приликом 
провере општих функционалних компетенција је 9. 
Након провере општих функционалних компетен-
ција кандидатима који не буду искључени из даљег 
изборног поступка вршиће се провера посебних 
функционалних компетенција.

2. Провера посебних функционалних компе-
тенција:
У изборном поступку кадидатима ће се проверава-
ти три посебне функционалне компетенције и то:

1. Из оквира посебних функционалних ком-
петенција за радно место провераваће се: 
Познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда.

Компетенција познавања материјалних и процесих 
прописа релевантних за надлежност суда прове-
раваће се путем теста који ће се састојати од 15 
питања. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избора из базе 
питања која је објављена на интернет презента-
цији Вишег суда у Крушевцу (www.кс.ви.суд.рс). 
Кандидати ће тест радити у писменој форми. Мак-
сималан број бодова на тесту је 15.

2. Из оквира посебне функционалне компе-
тенције за област рада провераваће се: Посе-
довање знања и вештина у изради нацрта судских 
одлука и других аката; Вештина презентације, 
вештини управљања поступком и извештавања у 
предметима. Компетенција поседовања знања и 
вештина у изради нацрта судских одлука и ком-
петенција вештине презентације, вештине упра-
вљања поступком и извештавања у предметима 
провераваће се усменим путем, што подразумева 
разговор са кандидатом где кандидат у усменом 
облику даје предлог решења одређеног задатка 
који је типичан за обављање послова на радном 
месту виши судијски сарадник. Свим кандидатима 
ће се поставити исти задатак, а време за припрему 
кандидата је 15 минута. Максималан број бодова на 
тесту је 5. Максималан број бодова приликом про-
вере посебних функционалних компетенција је 20.

3. Провера понашајних компетенција
Након фазе провере посебних функционалних 
компетенција провераваће се понашајне компе-
тенције: управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; орјентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; савесност, посвећеност 
и интегритет. Провера понашајних компетенција 
обавиће се путем упитника, а испитивање путем 
упитника обавиће дипломирани психолог. Провера 
сваке понашајне компетенције се вреднује на пето-
степеној скали. Максималан број бодова приликом 
провере понашајних компетенција је 25.

4. Интервју са комисијом и вредновање
Након фазе провере понашајних компетенција 
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који 
подразумева разговор чланова Комисије са канди-
датом у циљу процене мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности државих орга-
на.
О датуму и месту за сваку од наведених фаза 
поступка кандидати ће бити благовремено оба-
вештени, с тим да прва од предвиђених провера 
(опште функционалне компетенције) неће отпоче-
ти пре 15.09.2022. године.

IV Општи услови за рад
Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају и услове за заснивање радног односа 
прописане чланом 24. и 26. Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18) и чланом 
45. став 1. Закона о државним службеницима: да је 
учесник конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа; да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Према члану 9. став 1. и 2. Закона о држав-
ним службеницима, при запошљавању у државни 
орган, кандидатима су под једнаким условима дос-
тупна сва радна места, а избор кандидата врши се 
на основу провере компетенција.

V Подношење пријаве и прибављање доказа 
о чињеницама које су неопходне за одлучи-
вање:
Кандидати пријаву подносе на обрасцу који се 
може преузети на интернет презентацији-сајту 
суда на веб адреси: www.кс.ви.суд.рс или непо-
средно у просторијама Судске управе Вишег суда 
у Крушевцу на адреси Крушевац, ул. Трг косовских 
јунака број 3. Виши суд у Крушевцу ће прибавити 
доказе о чињеницама о којима се води службена 
евиденција: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених, осим уколико кандидат 
изричито изјави да ће наведене податке прибави-

ти сам. Наведене доказе кандидат може доставити 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Пријава садржи и 
податке о начину прибављања података из служ-
бених евиденција (кандидат се опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега). Уз пријаву кандидати под-
носе: биографију са наводима о досадашњем рад-
ном искуству; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију доказа о стеченом висо-
ком образовању; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о положеном правосудном испиту; оригинал 
или оверену фотокопију исправа којима се доказује 
тражено радно искуство (потврде, решења, угово-
ри и друга акта из којих се види на којим послови-
ма и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); уверење издато од стране суда да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци); потврду да кандида-
ту није престао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа коју 
издаје државни орган у коме је кандидат био у рад-
ном односу (подносе само кандидати који су били у 
радном односу у другом државном органу).

Потребно је да кандидати пријаву потпишу 
својеручно.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама које послове 
овере обављају као поверени посао). Као доказ 
се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама (осим 
уверења о неосуђиваности које не може да буде 
старије од 6 месеци). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Рок за подношење пријава на 
оглас са кратком биографијом и одговарајућом 
документацијом је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана када је јавни конкурс оглашен 
у издању огласа Националне службе за запошља-
вање. Кандидати пријаве на оглас подносе на горе 
наведену адресу, лично или препорученом пошиљ-
ком, са назнаком „За конкурс за пријем на радно 
место судијски помоћник”. Лице које је задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Даница Божо-
вић Башић, контакт телефон 037/413-671. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве и непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази (оверене фотокопије или ориги-
нал) конкурсна комисија ће одбацити. Сви изрази, 
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком граматичком роду 
односе се без дискриминације и на особе женског 
пола. Образац пријаве на конкурс може се преузе-
ти на званичној интернет презентацији Вишег суда 
у Крушевцу, (https://www.ks.vi.sud.rs/).

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ
18430 Куршумлија, Палих бораца 37

тел. 027/381-702

Судијски помоћник - виши судијски 
сарадник у звању самостални 

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



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1000-1001 | 17.08.2022.20

Администрација и управа

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету , положен право-
судни испит и најмање две године радног искуства 
у струци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место.

Судијски помоћник - судијски 
сарадник у звању саветник

Опис послова: помаже судији у раду и рефери-
сању, проучава правна питања у вези са радом 
судија у појединим једноставнијим предметима, 
израђује нацрте једноставнијих судских одлука, 
узима на записник тужбе и друге поднеске и изјаве 
странака, врши и друге послове, било самостално, 
било под надзором и упутствима судије и председ-
ника суда. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету , положен право-
судни испит и потребне компетенције за ово радно 
место.

Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: изборни поступак спроводи се из више фаза у 
којима се проверавају опште функционане, потом 
посебне функционалне и након тога понашајне 
компетенције. Након провере понашајних компе-
тенција Комисија ће обавити интервју са канди-
датима. Вредновање сваке компетенције , као и 
вредновање интервјуа са комисијом исказује се 
бодовима, а укупан број бодова који се могу доде-
лити кандидату је 60. Кандидати који освоје 1 бод 
у провери одређене компетенције не могу учество-
вати у провери следеће компетенције у истој или 
наредној фази и биће искључени из даљег избор-
ног поступка.

Провера општих функционалних компе-
тенција: Кандидатима који учествују у изборном 
поступку вршиће се најпре провера општих функ-
ционалних компетенција и то: 1. из области знања 
Организација и рад државних органа Републике 
Србије, 2. из области знања и вештине Дигитал-
на писменост и 3. из области знања и вештина 
Пословна комуникација Опште функционалне ком-
петенције Комисија ће проверавати редоследом 
како је наведено. 1. Компетенција Организација 
и рад државних органа Републике Србије прове-
раваће се путем теста који ће се састојати од 20 
питања. Кандидати тест решавају закруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избора из базе 
питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) 
која је објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Куршумлији ( www.ku.os.sud.rs). Кан-
дидати ће тест радити у папирној форми. Време за 
израду теста је 1 час, а кандидати ће се непосред-
но усмено обавестити о резултатима теста након 
истека времена за његово решавање. 2. Компетен-
ција Дигитална писменост провераваће се израдом 
практичног рада на рачунару који не може трајати 
дуже од 1 часа. Кандидати који су у складу са огла-
сом о конкурсу приложили одговарајући сертифи-
кат, потврду или други писани доказ о поседовању 
ове компетенције се не проверавају. Ако кандидат 
поседује важећи сертификат, потврду или дру-
ги одговарајући доказ о познавању рада на рачу-
нару, на траженом нивоу и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције 
„Дигитална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који сте при-

ложили уместо тестовне провере. Време за израду 
је 45 минута. 3. Компетенција Пословна комуника-
ција провераваће се решавањем теста који ће се 
радити у папирној форми. Кандидати тест решавају 
заокрживањем једног од више понуђених одго-
вора и решавањем постављених задатака који ће 
бити слични задацима објављеним на интернет 
презентацији Основног суда у Куршумлији. Вре-
ме за израду задатка је 45 минута. Након провере 
општих функционалних компетенција кандидатима 
који не буду искључени из даљег изборног поступ-
ка вршиће се провера посебних функционалних 
компетенција.

Провера посебних функционалних компе-
тенција:
За радно место Судијски помоћник - Виши судијски 
сарадник: 1.Посебна функционална компетенција-
за радно место судијски помоћник – виши судијски 
сарадник провераваће се познавање материјалних 
и процесних прописа релевантних за надлежност 
суда – провера ће се вршити усменим путем- разго-
вор са кандидатом. Време за проверу је 20 минута.

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место судијски помоћник – виши судијски сарад-
ник провераваће се поседовање знања и вештина 
за израду нацрта судских одлука и других аката – 
провера ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом. Време за проверу је 20 минута.

3. Посебна функционална компетенција за радно 
место судијски помоћник виши судијски сарад-
ник – вештине презентације, вештине управљање 
поступком и вештине извештавања у предметима – 
провера ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом. Време за проверу је 20 минута.

За радно место судијски помоћник - судијски сарад-
ник:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место судијски помоћник – судијски сарадник про-
вераваће се познавање материјалних и процесних 
прописа релевантних за надлежност суда – прове-
ра ће се вршити усменим путем- разговор са канди-
датом. Време за проверу је 20 минута.

2.Посебна функционална компетенција за радно 
место судијски помоћник – судијски сарадник про-
вераваће се поседовање знања и вештина за изра-
ду нацрта судских одлука и других аката – провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са канди-
датом. Време за проверу је 20 минута.

3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место судијски помоћник- судијски сарадник 
– вештине презентације, вештине управљање 
поступком и вештине извештавања у предметима 
– провера ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом.Време за проверу је 20 минута.

Провера понашајних компетенција:
Након фазе провере посебних функционалних 
компетенција провераваће се понашајне компе-
тенције:управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; оријентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа исавесност, посвећеност 
и интегритет.Провера понашајних компетенција 
обавиће се путем упитника, а испитивање путем 
упитника обавиће дипломирани психолог. 

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата:Након фазе провере понашајних компетен-
ција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима 
, који подразумева разговор чланова Комисије са 
кандидатом у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватања вредности државних 
органа. Време за интервју је 20 минута.

Општи услови за рад на свим радним мес-
тима (прописани су чл. 45 закона о државним 
службеницима):да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учеснику кон-
курса није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа; 
да учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

Докази које прилажу кандидати: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, диплома или уверење којим се 
потврђује стручна спрема, уверење о положеном 
правосудном испиту, исправе којима се доказује 
радно искуство у струци у трајању од најмање две 
године (потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство)- за радно место судијског помоћника- 
Вишег судијског сарадника-самосталног саветни-
ка, уверење издато од стране суда (Основног или 
Вишег) да се против кандидата не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци), уверење издато 
од стране надлежног органа (МУП-а) да кандидат 
није осуђиван (не старије од 6 месеци), потврду 
да учеснику конкурса није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа од стране државног орга-
на у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу (или оверена писмена изјава учесника 
конкурса).Сертификат за дактилографе А класе за 
куцање ( Уколико лице не поседује полаже Диги-
талну писменост писменим путем).

Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега.
Државни службеник који се пријављује на конкурс 
подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен , уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених. Сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена од стране јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединица-
ма, односно општинским управама као поверени 
посао) као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама.

Рок за подношење доказа: кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посебних функ-
циконалних компетенција, пре интервјуа са кон-
курсном комисијом, позивају се да у року од 5 
радних дана од дана пријема обавештења доста-
ве наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.Кандидати који не доставе податке који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адре-
су са напоменом ‘за јавни конкурс’.

Напомена: сходно чл. 64 закона о државним 
службеницима за кандидата који први пут заснива 
радни однос у државном органу , обавезан је проб-
ни рад у трајању од 6 месеци.
Место рада: Основни суд у Куршумлији, Ул. Палих 
бораца бр.37, 18430 Куршумлија
Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија име-
нована решењем председника Основног суда у 
Куршумлији.

Рок за подношење пријава на конкурс: јав-
ни конкурс биће оглашен на огласној табли Осно-
вног суда у Куршумлији, на интернет презента-
цији Основног суда у Куршумлији www.ku.os.sud.
rs , на порталу е-управа, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs 
и периодичном издању публикације Послови а рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана оглаша-
вања у публикацији Послови и почиње да тече од 
наредног дана од дана оглашавања.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презента-
цији Основног суда у Куршумлији www.ku.os.sud.
rs. Приликом предаје на конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси 
се у образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак.
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Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од 3 дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначен за доставу обавештења. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти на горе наведену 
адресу са назнаком За јавни конкурс - попуњавање 
извршилачког радног места - Судијског помоћ-
ника-Вишег судијског сарадника - Самостални 
саветник, односно Судијског помоћника - Судијс-
ког сарадника - Саветника, а могу се предати и на 
пријемном одељењу Основног суда у Куршумлији. 
На полеђини коверте навести име и презиме.

Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Тијана Миловановић, запослена на 
радном месту за кадровске и персоналне послове 
у звању саветника, у Основном суду у Куршумлији, 
контакт 027/381-702.

Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време
Датум и место провере компетенција учес-
ника у изборном поступку: са учесницима кон-
курса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне , изборни поступак ће се спро-
вести у просторијама Основног суда у Куршумлији. 
У изборном поступку Комисија може да проверава 
само оне компетенције које су наведене у огласу 
о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о 
конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену прове-
ре бити обавештени на контакте бројева телефона 
које су навели у пријави. Кандидати међу којима се 
спроводи изборни поступак обавештавају се о томе 
када почиње изборни поступак најмање 3 дана пре 
отпочињања изборног поступка. Кандидат који 
се не одазове позиву да учествује у провери јед-
не компетенције обавештава се да је искључен из 
даљег тока изборног поступка.

Напомена: Одредбом члана 9 и члана 103 Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016 и 95/18) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци и уверење издато од стране суда (Основног 
или Вишег) да се против кандидата не води кри-
вични поступак. Потребно је да кандидат у делу 
изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном месту 
и међу којима се спроводи изборни поступак, 
објављује се на интернет презентацији суда према 
шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу 
општих функционалних компетенција конкурсна 
комисија ће обавестити о времену и месту провере 
посебних функционалних компетенција, а потом и 
о времену и месту провере понашајних компетен-
ција и на крају обавити интервју са кандидатима.

Сви докази се прилажу на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашће-
ног тумача. Диплома којом се потврђује стручна 
спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбаче-
не решењем, против кога се може изјавити жал-
ба жалбеној комисији у року од осам дана од дана 
пријема решења и не одлаже извршење решења. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. Информације о материјалима 

за припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Основног суда у Куршумлији www.ku.os.sud.rs

СУБОТИЦА

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30
тел. 064/8624-476

e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs

Дактилограф
на привремено - повременим пословима

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство; знање рада на рачуна-
ру (MS office пакет и Интернет); пожељно знање 
слепог куцања. Пријаве за посао слати поштом, 
мејлом или телефоном: 064/8624-476.

УСТАНОВА ЗООЛОШКИ ВРТ 
ПАЛИЋ

24413 Палић, Крфска 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора, поред општих услова про-
писаних Законом, да испуњава и следеће посебне 
услове: да је стекао високо образовање: висока 
стручна спрема у области ветерине, природно-ма-
тематичких наука, економије и права, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, нај-
мање 5 година радног искуства у култури, да има 
држављанство Републике Србије, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање функције директо-
ра, да се против кандидата не води истрага у било 
каквој врсти кривичног поступка.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњавању услова Конкурса, са својом 
радном биографијом (ЦВ): оверена фотокопија 
дипломе о завршеном факултету, доказ о радном 
искуству (оригинална потврда послодавца или фото-
копија М-образца пријаве или оверена фотокопија 
радне књижице), уверење о држављанству – фото-
копија, уверење о некажњавању – издаје МУП према 
месту пребивалишта кандидата - оригинал (не ста-
рије од 6 месеци), уверење надлежног суда према 
месту пребивалишта кандидата да се протв канди-
дата не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци), фотокопија очитане личне карте кандидата 
или фотокопија предње и задње стране личне карте 
која нема чип за очитавање, предлог програма рада 
и развоја Установе за период од 4 године. Контакт 
особа за додатне информације и појашњења: Зоо-
лошки врт Палић, Љиљана Цветићанин, 024/753-075 
сваког радног дана од 7 до 15 часова. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на адресу: Установа Зоолошки врт Палић, 
Крфска 4, 24413 Палић, са назнаком „За јавни кон-
курс за избор директора установе“.

Трговина и услуге

“ДДОР НОВИ САД” АДО
11070 Нови Београд 

Антифашистичке борбе 13а

Лекар цензор за добровољно 
здравствено осигурање

на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме медицинске 
или стоматолошке струке.

Агент за добровољно здравствено 
осигурање

на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме 
медицинске струке.

ОСТАЛО: Познавање рада на рачунару (MS 
Office). Пријаве слати путем сајта: www.ddor.rs/
prijava-na-konkurs/?Otvorenikonkursi за позицију 
Лекар и позицију Оп у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.”

CORP. JVJV DOO
21000 Нови Сад, Булевар Војводе Степе 12

Хигијеничар, особа са 
инвалидитетом

на одређено време

УСЛОВИ: чишћење просторија у седишту ком-
паније. Особе са инвалидитетом. Јављање 
кандидата на контакт телефон: 064/8415-932. 
Пријаве кандидата на e mail: jaksa.scepanovic@
corpjvjv.com

AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE 
USLUGE BEOGRAD

11272 Добановци, Земунска 174
тел. 011/4426-188

Магационер
за рад у Старој Пазови

15 извршилаца

Опис посла: пријем, одвајање, контрола и пако-
вање робе, утовар, истовар и складиштење 
робе, вођење одређене документације, попис 
робе, управљање виљушкаром.услови:сертифи-
кат за управљање виљушкаром основно обра-
зовање; способност рада у тиму, одговорност, 
прецизност, комуникативност, љубазност. 

УСЛОВИ: Нудимо:уговор о раду на неодређено/
одређено време са пуним фондом часова. Смен-
ски рад I и II смена, од 08-16 и 14-22 часова. 
Послодавац је заинтересован да одређеном броју 
запослених обезбеди и плати обуку за упра-
вљање виљушкаром. Нудимо Вам добру зара-
ду, плаћен топли оброк, регрес, накнаду на име 
превоза за долазак и одлазак са посла, бонусе 
као и годишње награде за достигнуте резулта-
те. Нудимо Вам прилику да постанете део ста-
билног тима и растуће компаније, као и рад у 
захтевном и позитивном окружењу. Обезбеђен 
превоз за долазак и одлазак са посла. Пошаљите 
своју пријаву и електронским путем на следеће 
маил адресе: Milena.Milovanovic@intereuropa.
rs Nela.Radić@intereuropa.rs. За све додатне 
информације можете нас контактирати на теле-
фон:011/4426-188. Слањем пријаве, кандидат 
даје сагласност, да компанија његове личне 
податке обрађује у поступку селекције а у складу 
са Законом о заштити података о личности.

Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге

“ТОП ТЕСТ” ДОО
21000 Нови Сад, Париске комуне 7

Радник на пословима регистрације и 
издавања налепница за возила

УСЛОВИ: VII-1 ССС Дипломирани правник / мас-
тер правник.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон : 060/5509-190 . Пријаве кандидата на e 
mail: neno.tomanic@gmail.com

РЕСТОРАН ДВА КЉУЧА
Булевар Краља Александра 356

Хигијеничар
на одређено време

УСЛОВИ: Образовање: од I степен основне шко-
ле па навише. Радно искуство: небитно. Пробни 
рад од месец дана. Заинтересовани кандида-
ти потребно је да се послодавцу јаве на тел: 
060/4103-313. Контакт особа Снежана Батос. 
Рок за пријављивање на конкурс: до попуне.

KOTON TEXTILE LIMITED
Београд, Булевар Војводе Мишића 15

тел. 062/8866-004
e-mail: milka.ruvidic@koton.com

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребни продавци на одређено вре-
ме на локацији BIG Shopping центар у Раковици. 
Радно искуство је небитно. Потребно је позна-
вање рада на рачунару: Обрада текста – Word 
(средњи ниво) - обавезно; Обрада табела – 
Excel (средњи ниво) - обавезно. Рад у сменама. 
Контактирати послодавца слањем пријаве на 
мејл или телефоном.

POINT RV
11000 Београд, Будимска 35/локал 4

тел. 062/1116-508
e-mail: urosrakic8@gmail.com

Продавац

УСЛОВИ: Продавац, без обзира на степен стру-
чне спреме. Рок за пријављивање на конкурс 
је до 31.08.2022. године на горе наведен број 
телефона и е-маил адресу.

ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА 
А.Д.О.

11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8
тел. 064/8066-434

e-mail. jovan.mancic@generali.rs

Саветник за животна осигурања
(50% радног времена)

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељна 
1 година радног искуства у продаји робе и/или 
услуга.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 30 дана од 
дана објављивања конкурса.

“ECO RULES”
32000 Чачак, Драгана Бојовића 31

тел. 060/0828-684
e-mail: ecorules032@gmail.com

Саветник за безбедност и здравље 
на раду

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати имају висо-
ку стручну спрему (ниво 7.1) без обзира на 
занимање, уверење о положеном стручном 
испиту из безбедности и здравља на раду и 
возачку дозволу “Б” категорије. Радно искуство 
је обавезно, најмање 3 године на наведеним 
пословима. Рад се обавља на терену. Канди-
дати конкуришу слањем радне биографије на 
е-маил послодавца или јављањем на контакт 
телефон. Особа за контакт Неда Шутић. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
огласима који су употребљени у мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женс-
ког пола и обрнуто (осим уколико специфичним 
захтевима посла није другачије прописано). 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “БОЉЕВАЦ”
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Ловочувар ће обављати послове и 
радне задатке предвиђене Законом и дивља-
чи и ловству Републике Србије, Правилником 
о раду ловочуварске службе и другим актима 
удружења. Потребно је да кандидати испуња-
вају следеће услове: Држављанин Републике 
Србије старији од 18 година; најмање III сте-
пен шумарске или ветеринарске струке; посе-
довање лиценце за обављање послова ловочу-
варске службе; поседовање дозволе за држање 
и ношење ловачког оружја; положен возачки 
испит “Б” категорије; познавање рада на рачу-
нару - Microsoft Word програм; без кривичних 
пријава пред Основним судом. Документација 
коју је кандидат дужан да приложи уз пријаву 
на оглас: очитана лична карта; доказ о поседо-
вању тражене стручне спреме - оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању и лиценце за обављање послова лово-
чуварске службе; фотокопија возачке дозволе 
са очитаним подацима; очитан оружни лист; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење од надлежних судова 
да се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница; лекарско уверење 
о способности за рад кандидат подноси пре 
закључивања Уговора о раду. Конкурс објавити 
у листу Послови Националне службе за запо-
шљавање. Лица за контакт: Златомир Николић 
и Јелена Стевић 030/463-766. Рок за пријаву 
кандита је 15 дана од дана објављивања.

INTEGRALTEHNIK
37230 Александровац, 29. новембра 25

тел. 011/3611-525
e-mail: office@itcbg.co.rs

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са I, II, III, IV степеном стручне 
спреме, радник на одржавању чистоће; возач-
ка дозвола Б категорије. Место рада: Београд 
- Савски венац.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горе наведену е-ма-
ил адресу, јављање кандидата на телефон: 
011/3611-525.

„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“
Нови Сад 21000, Адреса: Народног фронта 12

Лице за контакт: 
Петар Иванић и Љиљана Булатовић

e-mail: petar.ivanic@nis.rs, ljiljana.bulatovic@nis.rs
тел. 064/8453-522, 064/8885-226

Точилац нафтних деривата
на одређено време

24 извршилаца

УСЛОВИ: Опис посла: Точење нафтних дери-
вата на бензинским станицама. Место рада: 
Земун, Батајница, Стари Бановци, Нова Пазо-
ва, Крњешевци, Севојно, Ужице и Златибор. 
Образовање: III / IV ниво квалификације. Рад-
но искуство: Пожељно, али није неопходно. 
Трајање конкурса: до 30.09.2022. године. Заин-
тересовани кандидати могу своје радне био-
графије да доставе на напред назначене мејл 
адресе или да директно контактирају послода-
вца на наведене бројеве телефона.

ПРОИЗВОДЊА ВИНА ОД ГРОЖЂА 
ВУЧЈИ ПОДРУМ

25000 Сомбор, Хајдук Вељка 21
тел. 064/2453-650

e-mail: vukvujko@gmail.com

Радник у винарији

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; возач-
ка дозвола Б категорије; пробни рад. Опис пос-
ла: флаширање, такирање, лепљење етикета, 
берба, развоз робе. Рок за пријаву је до попуне. 
Слање пријава мејлом и јављање кандидата на 
контакт телефон.

MAX BET DOO
21000 Нови Сад, Кисачка 82

тел. 063/591-741

Благајник
на одређено време 1 месец

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV Степен стручне спреме у било 
ком занимању без обзира на радно искуство. 
Место рада: Суботица. Јављање кандидата 
на контак телефон. Оглас остаје отворен до 
01.09.2022. године.

БАРОН ВАРДА - ПЕРИОНИЦА 
РУБЉА БЕОГРАД

11090 Београд, Петра Коњовића 12в/4
тел. 063/1915-276

Радник у перионици веша
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Радно иску-
ство није битно. Кандидати се јављају на кон-
такт телефон: 063/1915-276.

MAD INVEST DOO
18000 Ниш, Војводе Мишића 46/б

тел. 018/528-206
e-mail: madautodoo@hotmail.com

Пословни секретар

УСЛОВИ: VII – 1 степен; дипломирани правник; 
дипломирани економиста; знање рада на рачу-
нару (Word, Excel); знање енглеског језика.

KATRIN COMPANY 
DOO NIŠ

18000 Ниш, Византијски Булевар 35

Пеглач - пеглање  
на професионалној пегли

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно иску-
ство: 12 месеци (предност имају кандидати 
који знају или имају искуства у раду на некој од 
шиваћих машина). Рок за пријаву: 31.08.2022. 
године. Контакт: 063/1135913 и milenam@
katrinvk.com.

mailto:petar.ivanic@nis.rs
mailto:ljiljana.bulatovic@nis.rs
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Трговина и услуге / Медицина

VIP CASA CLUB DOO BEOGRAD
РЈ ЗЛАТИБОР

Златибор, Дринске дивизије 65
тел. 060/4614-060

e-mail: mvulovic@vipcasaclubzlatibor.rs

Техничко лице - домар
на одређено време, са местом рада на 

Залатибору

УСЛОВИ: I-IV ССС, без обзира на радно иску-
ство.

Собар
на одређено време, са местом рада на 

Златибору

УСЛОВИ: I-IV ССС, без обзира на радно иску-
ство.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз 
Ужице - Златибор. Контакт телефон: 060/461-
4060, e-mail: mvulovic@vipcasaclubzlatibor.rs. 
Контакт особа: Милица Вуловић. Оглас траје до 
07.09, 2022. године.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 2

Виши радиолошки техничар / 
струковни медицински радиолог, у 

Служби за радиолошку, ултразвучну 
и лабораторијску дијагностику, 

Одељење за радиолошку 
дијагностику

УСЛОВИ: виша/висока струковна школа здрав-
ствене струке - смер виши радиолошки техни-
чар/струковни медицински радиолог, стручни 
испит, дозвола за рад - лиценца, радно иску-
ство најмање 6 месеци на пословима вишег 
радиолошког техничара/струковног меди-
цинског радиолога. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: фотокопија дипломе о 
завршеној вишко медицинској школи/високој 
струковној школи - радиологшког смера, фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопије дозволе за рад-лиценце, кратка 
биографија са адресом и контакт телефоном. 
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа, могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информације и провере 
стручног знања  који су важни  за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора, дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице 
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице 
Јелене 22, Београд и на сајту Дома здравља 
Раковица. Пријаве слати поштом на адресу: 
Дом здравља Раковица 11090 Београд, Краљи-
це Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Информатичар

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме- инфор-
матичар са вишом односно високом струковном 
школом. Потребна документација: Пријава на 

конкурс са биографијом, оверена фотокопија 
дипломе о завршеној школи, извод из матичне 
књиге 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), уверење из СУП-а.

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 
старије од 6 месеци). Оверене фотокопије не 
могу бити старије од 6 месеци. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву са биографијом 
и потребном документацијом, доставити на 
адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 
48 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на 
оглас за радно место ___________ редни број 
__________”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
19300 Неготин, Бадњевска 4

тел. 019/544-196

Доктор медицине, за потребе 
Службе хитне медицинске помоћи

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), као и посеб-
ни услови утврђени Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Здравстве-
ном центру Неготин и то: Високо образовање 
стечено на: интегрисаним академским студија-
ма медицине, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; основним студијама медицине у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; радно или волонтерско искуство 
у здравственој установи. Као доказ о испуње-
ности услова, уз пријаву приложити: кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном и 
е-маил адресом; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за доктора медицине; оверену 
фотокопију лиценце за рад издату од надлеж-
не коморе (ако је кандидат из радног односа) 
или решење о упису у Комору (ако кандидат 
није у радном односу); фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована); извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме); уверење о држављан-
ству РС; кандидати доказују радно искуство 
(укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање односно волонтирање) потврдом о рад-
ном стажу издатом од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно потврдом о волонтерском стажу у стру-
ци издатом од стране надлежне службе. Рок за 

подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Служба за правне, 
кадровске и опште послове Здравственог цен-
тра Неготин. У случају већег броја пријавље-
них кандидата, може бити обављен разговор 
са кандидатима из ужег избора, ради добијања 
додатних информација које могу бити битне за 
доношење одлуке о избору. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Здравственог 
центра Неготин на адреси: www.зцнеготин.рс. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични 
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 (уве-
рење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице). Уколико изабрани кандидат не 
достави горе наведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријаве са доказима доставити у затвореној 
коверти лично у Управи Здравственог центра 
Неготин или поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос - доктор медицине”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
По завршеном конкурсу кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. За ближе информације можете 
се обратити на наведени телефон.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
19300 Неготин, Бадњевска 4
тел. 019/544-196, 545-465

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

на одређено време до 30.09.2022. 
године, због повећаног обима посла

6 извршиаца

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24. 
Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 
- Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење) кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове прописане Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места и послова Здравственог центра 
Неготин: основно образовање, III или IV степен 
стручне спреме; без обзира на радно искуство. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас 
достави следећа документа: кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном и е-маил 
адресом; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте; оверену фотокопију 
сведочанства/дипломе о завршеној школи која 
се тражи огласом; доказ о досадашњем радном 
искуству (фотокопију радне књижице, угово-
ра о раду и слично...); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; ориги-
нал или оверену фотокопију Извода из мати-
чне књиге рођених и матичне књиге венчаних 
(код промене презимена). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве на 
конкурс неће бити узете у разматрање. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Служба за правне, кадровске и 
опште послове Здравственог центра Неготин. 
У случају већег броја пријављених кандида-
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та, може бити обављен разговор са кандида-
тима из ужег избора, ради добијања додатних 
информација које могу бити битне за доношење 
одлуке о избору. 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). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Здравственог центра Него-
тин на адреси: www.zcnegotin.rs. Пријаве са 
доказима доставити у затвореној коверти лич-
но у Управи Здравственог центра Неготин или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас – Спремач/спремачица - не 
отварати”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. По завршеном конкурсу 
кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације.
За ближе информације можете се обратити на 
наведене телефоне.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Дипломирани правник самостални 
правни сарадник

на одређено време до 30.09.2022.године 
у Одсеку за кадровске послове и људске 
ресурсе у Служби за правне и економско 

- финансијске послове Дома здравља 
Крагујевац

УСЛОВИ: Високо образовање - Правни факул-
тет. На основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године. На основним студијама 
у трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копије не 
старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, био-
графију са адресом и бројем телефона, дипло-
му или сведочанство о стеченом образовању 
одговарајућег профила, извод из матичне књи-
ге рођених, извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена кандида-
та), уверење о држављанству РС, фотокопију 
личне карте или ишчитану личну карту. При-
ликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. 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. Кандидати који испуњавају услове огла-
са биће позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
,, Послови” Националне службе за запошља-
вање. Оглас објавити на интернет презента-
цији Министарства здравља Републике Србије 
и интернет презентацији Дома здравља Кра-
гујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. По завршетку огласа пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 

Контакт телефон 034/323-087. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на адресу: Дом 
здравља Крагујевац, Краља Милутина 1, 34000 
Крагујевац.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици у служби за заједничке 

стоматолошке послове Клинике за 
стоматологију Војводине

на одређено време у трајању од 1 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Опис послова: у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова Клинике за стоматологију Војводине 
01-84/1-2018 од 28. 02. 2018. године.II) Услови 
( стручна спрема/образовање ): Високо обра-
зовање: на струковим студијама првог степена 
(основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10 сеп-
тембра 2005 године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10 
септембра 2005 године. Додатна знања / испи-
ти / радно искуство: стручни испит; лиценца 
надлежне коморе здравствених радника; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању.

ОСТАЛО: приликом пријаве на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: 
потпуна лична и радна биографија са адресом, 
контакт телефоном и адресом електронске 
поште (преко којих ће се вршити коресподен-
ција са кандидатима ); очитану личну карту; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме ); фотокопију дипло-
ме о завршеној школи односно факултету; 
фотокопију лиценце надлежне коморе меди-
цинских радника; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству канди-
дата (потврде, уговори и др.). Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему 
( претходно искуство у раду, додатно обра-
зовање или оспособљеност и сл.). Коначну 
одлуку о избору кандидата за пријем у радни 
однос, донеће в. д. директора Клинике за сто-
матологију Војводине. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује их 
кадровска служба Клинике за стоматологију 
Војводине. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је обавезан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима; 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак ( оригинал или оверена фото-
копија уверења суда, не старије од 6 месе-
ци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( 
оригинал или оверена фотокопија уверења из 
полицијске управе, не старије од 6 месеци ). 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дене документе у остављеном року са њим се 
неће закључити уговор о раду. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве се шаљу у затворе-
ној коверти на адресу: Клиника за стомато-
логију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 
Нови Сад, са назнаком: “Пријава на конкурс 
за пријем у радни однос на одређено време”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Бујановачка бања
тел. 017/7651-292

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима и у 

амбуланти, на одређено време  
од 3 месеци
2 извршиоца

Помоћни радник на нези болесника - 
I у хидро-блоку

на одређено време од 3 месеца

Помоћни радник на нези болесника 
– III пелоид терапија

на одређено време од 3 месеца

Рецепционер
на одређено време од 3 месеца

Кувар - посластичар
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

Конобар сервир
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

Помоћни кувар
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

Чистачица
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

Помоћни радник на одржавању 
јавних и зелених површина
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: опис посла за наведена занимања 
је садржан у каталогу радних места, са којим 
ће кандидати бити упознати у виду додатних 
информација и приликом заснивања радног 
односа. За радно место под бројем 1 заврше-
на средња медицинска школа, положен стручни 
испит и лиценца за рад уколико је поседује. За 
радно место под бројем 2, средња стручна спре-
ма било ког смера. За радно место под бројем 3, 
7,8 и 9 завршена основна школа. За радно место 
под бројем 4, завршена економска школа или 
одговарајућа средња стручна спема. За радно 
место под бројем 5 и 6, III степен стручне спре-
ме. Уз молбу кандидати су обавезни да доставе: 
ЦВ - кратку биографију са назначеном адресом 
становања и контакт телефон. Извод из матичне 
књиге рођених – оверену фотокопију. Оверену 
фотокопију дипломе, за радно место под бројем 
1, 2, 4, 5 и 6. Оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа или 
решење о упису у комору (уколико је поседује) 
за радно место под бројем 1. Сведочанство о 
завршеној основној школи за радно место под 
бројем 3, 7, 8 и 9. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком „За оглас“ на адресу: Специјална болница 
за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка бања, 
17520 Бујановац, телефон: 017/7651-292. Кан-
дидати ће бити обавештени о избору у року који 
неће бити дужи од 30 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 2517.08.2022. |  Број 1000-1001 |   

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА “НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла општег смера, уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре-технича-
ра. Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије дипломе и уверења о положеном 
стручном испиту) предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр.3) на наведе-
ној адреси са назнаком за који конкурс се под-
носи пријава. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли Дома здравља поред писарнице, а изабрани 
кандидат ће бити лично обавештен телефон-
ским путем. Послата документа кандидата неће 
бити враћена. Дом здравља “Нови Београд” 
задржава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА “НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста за 
физикалну медицину и рехабилитацију, струч-
ни испит, положен специјалистички испит, нај-
мање 3 године и 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и 
документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије дипло-
ме и уверења о положеном стручном испиту) 
предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба 3) на наведеној адреси са назна-
ком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља “Нови Београд” задржава право да не 
изабере ни једног од пријављених кандидата.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
“БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Дактилограф
са пробним радом од три месеца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе 
уз пријаву: оверени препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи (са про-
сечном оценом); доказ о радном искуству у 
струци, укључујући и волонтерски стаж (фото-
копија радне књижице или потврда послодав-
ца); фотокопија личне карте или очитана лич-
на карта (уколико лична карта поседује чип); 

познавање рада на рачунару и биографију, 
са адресом и контакт телефоном. Пожељно 
је претходно радно искуство у здравственим 
установама на истим или сличним пословима, 
због познавања информационог система. Проб-
ни рад је три месеца. Наведена документа не 
смеју бити старија од шест месеци, а приложе-
не фотокопије морају бити оверене од надлеж-
ног органа.

Медицинска сестра - техничар 
(инструментарка)

са пробним радом од шест месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз 
пријаву: оверени препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи (са 
просечном оценом); оверени препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; 
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 личне карте или очи-
тана лична карта (уколико лична карта поседу-
је чип); биографију, са адресом и контакт теле-
фоном. Пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Пробни рад је 
шест месеци. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од надлежног органа.

Помоћни радник за обављање 
послова у Техничкој служби

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно искуство 
на истим или сличним пословима. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе 
и: оверени препис или фотокопију дипломе о 
завршеној основној школи – II степен стручне 
спреме (са просечном оценом); потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопија личне карте 
или очитана лична карта (уколико лична карта 
поседује чип); биографију, са адресом и кон-
такт телефоном.

Радник обезбеђења без оружја

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно искуство 
на истим или сличним пословима. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе 
и: оверени препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи (са просечном оце-
ном); оверени препис или фотокопију лицен-
цу за вршење основних послова службеника 
обезбеђења без оружја; потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопија личне карте 
или очитана лична карта (уколико лична карта 
поседује чип); биографију, са адресом и кон-
такт телефоном.

Возач санитетског возила
са пробним радом од шест месеци

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно иску-
ство у стационарним здравственим установа-
ма на истим или сличним пословима; положен 
возачки испит за возача Б и Ц категорије. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе и: оверени препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој саобраћајној 
школи – III степен стручне спреме (са просеч-
ном оценом); потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини 

чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на посло-
вима возача (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопија личне карте 
или очитана лична карта (уколико лична карта 
поседује чип); фотокопија возачке дозволе или 
очитана возачка дозвола; биографију, са адре-
сом и контакт телефоном. Пробни рад је шест 
месеци.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана расписивања огласа у листу „Посло-
ви”. Пријаве са непотпуном документацијом 
или које нису у складу са условима овог огласа, 
као и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити 
позвани на разговор.

АПОТЕКА “УНА”
21000 Нови Сад

e mail: apoteka una@gmail.com

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/8079-103. Пријаве кандидата на e 
mail: apotekauna@gmail.com

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виши радиолошки техничар за 
потребе Центра за радијациону 

онкологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

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

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра / 
техничар за потребе Ургентног 

центра
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила (VI степен); 
диплома о стеченом средњем образовању; све-
дочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту за VI степен; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик надлежне комо-
ре. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); Уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 

центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конку-
рише:„Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и администраивне 
послове за потребе Службе за 

правне и економско - финансијске 
послове са пробним радом у трајању 

од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: доказ о стеченом 
образовању одговарајућег профила на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив 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 управе или полицијске станице); 
Уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 

или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише:„Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Програмер - инжењер за потребе 
Службе за правне и економско - 

финансијске послове
са пробним радом у трајању  

од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: доказ о 
стеченом образовању на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама у трајању 
до три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном, е-маил адресом. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати рад-
ни 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 осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац Канди-
дати 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 радни однос за радно место... 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дипломирани економиста за 
финансијско - рачуноводствене 
послове за потребе Службе за 

правне и економско - финансијске 
послове са пробним радом у трајању 

од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: Доказ о стеченом 
образовању одговарајућег профила на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; Уверење о држављанству 
РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); Кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив 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 управе или полицијске станице); 
Уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише:„Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине - лекар опште 
медицине за потребе Службе за 
анестезију и реаниматологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

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

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра / техничар за 
потребе Центра за грудну хирургију

на одређено време због повећаног 
обима посла на период до 6 месеци и 
пробним радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: Диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила (IV 
степен) ;Сведочанства за сваки завршен раз-
ред средњег образовања; Уверење о положе-
ном стручном испиту; Уверење о држављанству 
РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); Кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; Дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик надлежне комо-
ре. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); Уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Оба-
везно назначити за које се радно место конку-
рише:„Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА ДР.САВА 
СТАНОЈЕВИЋ ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Светог Саве 49

тел. 037/714-150

Доктор медицине изабрани лекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање:на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање.почев од 10.сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005. године; стручни испит ;лиценца 
;најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Уз пријаву кандидати треба 
да доставе доказе да испуњавају услове огла-
са и то:кратку биографију, са адресом и кон-
такт телефоном, диплому о завршеном високом 
образовању (доктор медицине са VII степену 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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стручне спреме), уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценцу за рад или решење о упи-
су у Комору, доказ о радном искуству (уговор о 
приправничком стажу, уговор о раду, потврда о 
радном искуству и сл.), уверење о држављан-
ству (сва документа доставити у оригиналу 
или овереној фотокопији). Напомена:прили-
ком заснивања радног односа изабрани кан-
дидат је дужан да достави:уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак и да није покренута истрага-не ста-
рије од 6 месеци, уверења МУП-а, да канди-
дат није осуђиван према подацима из казнене 
евиденције овог министарства - не старије од 6 
месеци (сва документа доставити у оригиналу 
или овереној фотокопији), лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас. Уколико изабрани кандидат не 
достави тражену документацију са њим се неће 
заснивати радни однос.

Гинеколошко - акушерска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа – гине-
колошко - акушерски смер; стручни испит ; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању гинеколошко - акушерске сестре . Уз 
пријаву кандидати треба да доставе доказе да 
испуњавају услове огласа и то: кратку биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном, дипло-
му о завршеном средњем образовању (средња 
медицинска школа – гинеколошко - акушерски 
смер са IV степеном стручне спреме), уверење 
о положеном стручном испиту, лиценцу за рад 
или решење о упису у Комору, доказ о радном 
искуству (уговор о приправничком стажу, уго-
вор о раду, потврда о радном искуству и сл.), 
уверење о држављанству (сва документа доста-
вити у оригиналу или овереној фотокопији). 
Напомена - приликом заснивања радног односа 
изабрани кандидат је дужан да достави:уве-
рење надлежног суда да се против кандидата 
не води кривични поступак и да није покрену-
та истрага - не старије од 6 месеци, уверења 
МУП-а да кандидат није осуђиван према пода-
цима из казнене евиденције овог министарства 
- не старије од 6 месеци (сва документа доста-
вити у оригиналу или овереној фотокопији) , 
лекарско уверење којим се доказује здравстве-
на способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас. Уколико иза-
брани кандидат не достави тражену докумен-
тацију са њим се неће заснивати радни однос.

Спремачица
на одређено време, због замене 

привремено одсутне запослене услед 
привремене спречености за рад 

(боловање) до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: Стручна спрема/образовање:основ-
но образовање; уз пријаву кандидат треба да 
достави доказе да испуњавају услове огласа и 
то: кратку биографију, са адресом и телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
осноцном образовању. Напомена - приликом 
заснивања радног односа изабрани канди-
дат је дужан да достави: уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и да није покренута истрага - не 
старије од 6 месеци, уверења МУП-а да канди-
дат није осуђиван према подацима из казнене 
евиденције овог министарства - не старије од 6 
месеци (сва документа доставити у оригиналу 
или овереној фотокопији), лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас. Уколико изабрани кандидат 
не достави тражену документацију са њим се 
неће заснивати радни однос. За сва радна мес-
та пријаве са доказима о испуњености усло-

ва огласа достављати поштом или лично на 
горе наведену адресу у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу “Послови”. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе.Кандидати који се јаве на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пру-
жења додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, о чему ће одлучивати в.д.
директора Дома здравља”др.Сава Станојевић. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати ће о одлуци о избору 
бити обавештени у року од 30 дана од дана 
истека рока за достављање пријава.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Доктор медицине изабрани лекар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом, кандидат мора испуњавати и следеће 
посебне услове: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад. 
Најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Уз пријаву на оглас прило-
жити: диплому о завршеном факултету, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, уверење о 
положеном стручном испиту, у оригиналу или 
овереној фотокопији, лиценцу за рад, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, доказ о рад-
ном искуству (уверење, потврда послодавца 
или уговор), у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Рок за подношење пријава на јавни оглас 
са краћом биографијом је осам дана од дана 
објављивања огласа на огласној табли Дома 
здравља Бела Паланка, интернет презентацији 
Дома здравља Бела Паланка, код Националне 
службе за запошљавање и на интернет стра-
ници Министарства здравља. Пријаве слати на 
адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранисла-
ва Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назна-
ком „Директору”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА 
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Виши / струковни радиолошки 
техничар

УСЛОВИ: рад у сменама. Пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом уз назнаку: “Сагласан/на сам да Општа 
болница „Свети Лука” Смедерево, обрађује 
моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр.телефо-
на, е-маил, бр. лиценце и друго у вези са реа-
лизацијом огласа на који се јављам), оверену 
фотокопију дипломе о завршеном VI степену 
стручне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце или решења о упису у комору, ако 
поседује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодав-
ца, фотокопију / очитану личну карту, доказ о 
објављеним стручним радовима у стручним пуб-
ликацијама, уколико кандидат поседује, доказ о 
знању страног језика (енглески, немачки, фран-
цуски или руски) са потврдом уколико канди-
дат поседује или фотокопија индекса. Рок за 
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”, код Националне службе за запошљавање. 
Пријаве са доказима достављати у затвореним 
ковертама преко писарнице Опште болнице 
„Свети Лука” Смедерево или путем поште на 
адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедере-

во, Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава 
на оглас”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријава и пропратна 
документација кандидатима који нису примље-
ни се не враћа и иста ће бити комисијски 
уништена по предвиђеној процедури, у циљу 
заштите података о личности садржаних у тим 
документима. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
“ОЗРЕН”СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен

Лабораторијски техничар
на одређено време од 3 месеца

Опис посла: Припрема простор, опрему и 
средства за рад. Врши узорковање биолош-
ког материјала (крв, урин, брисеви, плеурал-
ни пунктат, материјал узет током инвазивних 
дијагностичких процедура и др.) у лаборато-
рији и на одељењу – одсеку, припрема узорке, 
реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка 
и биохемијска испитивања; припрема, одржава 
и врши контролу исправности лабораторијске 
опреме, одржава културе микроорганизама; 
обавља све потребне бактериолошке, серо-
лошке, паразитолошке, биохемијске, хемато-
лошке анализе узетог материјала по налогу 
лекара одељења - одсека. Припрема микро-
биолошке подлоге, врши припрему и стерили-
зацију инструмената и материјала. Придржава 
се мера заштите на раду. Ради на биохемијс-
ким и другим анализаторима;изводи лабо-
раторијске анализе биолошког материјала, у 
складу номенклатуриом услуга на секундар-
ном и терцијарном нивоу здравствене зашти-
те , уклања медицински отпад на прописан 
начин;води прописану медицинску документа-
цију, ради периодичне и годишње извештаје 
о раду службе. Фактурише лекове и услуге. 
Учествује у обуци приправника и усаврша-
вању лабораната. Обавља и друге послове у 
својој струци по налогу начелника службе за 
лабораторијску дијагностику. За свој рад одго-
вара, главној сестри - техничару здравствене 
установе, шефу одељења за специјалистичко 
консултативне прегледе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: завршена средња медицинска 
школа смер лабораторијски техничар;положен 
стручни испит; лиценца за рад у струци или 
решење о упису у комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара. Као доказ о 
испуњености ових услова кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - смер лаборато-
ријски техничар; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, у листу “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве које прис-
тигну по истеку овог рока сматраће се небла-
говременим и неће бити разматране. Контакт 
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 
лабораторијског техничара “ или лично у прос-
торијама Болнице.
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ДОМ ЗДРАВЉА “НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Виши физиотерапеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за 
више физиотерапеуте или Висока здравствена 
школа струковних студија смер за више физи-
отерапеуте, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању вишег физиотерапеута. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса (неоверене фото-
копије дипломе и уверења о положеном струч-
ном испиту) предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр.3) на наведеној 
адреси са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли Дома здравља поред писарнице, а изабрани 
кандидат ће бити лично обавештен телефон-
ским путем. Послата документа кандидата неће 
бити враћена. Дом здравља “Нови Београд” 
задржава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/563-517

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време, због повећаног 

обима посла а најдуже до 24 месеца, за 
рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва са одсеком 
превентивне здравствене заштите Дома 

здравља Параћин

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва са одсеком 
превентивне здравствене заштите Дома 

здравља Параћин

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњава 
и посебне услове: 1. доктор медицине: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања/испити/радно искуство, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Заинтере-
совани кандидати подносе: пријаву на оглас, 
кратку биографију, извод из матичне књиге 
рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
диплому или уверења о завршеном медицин-
ском факултету, уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценцу односно одобрење за 
самосталан рад у струци, доказ да кандидат 
има најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Опис послова дат је у Правилни-
ку о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова у Дому здравља Параћин. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у 

писарницу Дома здравља Параћин или послати 
на адресу: Дом здравља Параћин, Мајора Мар-
ка 10, 35250 Параћин. са назнаком „Пријава 
за конкурс за радно место доктор медицине у 
служби за здравствену заштиту одраслог ста-
новништва“. Докази о испуњености услова за 
заснивање радног односа подносе се у ориги-
налу или копијама овереним код јавног бележ-
ника / нотара. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и листу „Посло-
ви”, код Националне службе за запошљавање. 
Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Неблаговреме-
не, недозвољене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон 035/563-517.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти за рад у 
Служби за педијатрију

на 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Медицински факултет и специјали-
зација из педијатрије, VII-2 степен; стручни 
испит; лиценца; специјалистички испит; нај-
мање три године и шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

2. Виши радиолошки техничар 
у дијагностици за рад у Служби 
радиолошке дијагностике при 

Заједничким медицинским 
пословима

на 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Виша медицинска школа или Висока 
здравствена школа струковних студија, смер 
за РО техничара, VI/1 или VI/2 степен; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

3. Физиотерапеутски техничар 
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби 
за физикалну медицину и 

рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима

ради замене привремено одсутног 
запосленог на породиљском боловању

УСЛОВИ: Средња медицинска школа физиоте-
рапеутског смера, IV степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

4. Фармацеутски техничар за рад у 
Болничкој апотеци

ради замене привремено одсутног 
запосленог на породиљском боловању

УСЛОВИ: Средња медицинска школа фар-
мацеутског смера, IV степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

5. Медицинска сестра / техничар 
на инфективном одељењу за рад у 

Служби за пнеумофтизологију
на 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

6. Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима у 

Одсеку за стандардну негу у Служби 
за Урологију

на 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

7. Медицинска сестра / техничар у 
операционој сали за рад у Одељењу 

операционе сале Сектора за 
хируршке гране медицине

на 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

8. Медицинска сестра / техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 
брахитерапији за рад у Дневној 

болници за хемиотерапију
на 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац. Заинтересовани кандидати 
подносе:

ОСТАЛО: за радно место бр. 1: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
испиту; оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту; фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме); 
оверену фотокопију Лиценце издате од надлеж-
ног органа. За радна места бр. 2 до 8: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме); оверену фотокопију 
Лиценце издате од надлежног органа. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
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наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. 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 на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Обавештавамо сва заинтересована лица да се у 
потпуности поништавају све активности у вези 
Огласа, за пријем у радни однос на одређено 
време до повратка запосленог са дужег одсу-
ства и пробним радом у трајању од 3 месеца , 
за радно место 1 гинеколошко-акушерска сес-
тра / техничар за потребе Клинике за гинеко-
логију и акушерство, објављено 03.08.2022. 
године у листу “Послови”, на интернет страници 
Министарства здравља као и на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац, због повратка запосленог 
са боловања.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време, до три месеца због 
повећаног обима посла у Референтној 

лабораторији за сифилис, лептоспирозу 
и лајмску борелиозу Одељења за 

референтне лабораторије  
Центра за микробиологију

Опис послова и радних задатака: врши узор-
ковање биолошког материјала, припрема 
узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микро-
биолошка испитивања; припрема, одржава и 
врши контролу исправности лабораторијске 
опреме; ради на лабораторијским анализато-
рима; одржава културе микроорганизама; 
изводи лабораторијске анализе биолошког 
материјала, у складу са номенклатуром услуга 
на секундарном и терцијарном нивоу зѕрав-
ствене заштите и установама на више нивоа 
здравствене заштите; правилно одлаже меди-
цински отпад; изводи методе интерне контро-
ле квалитета дијагностикума; врши фенотип-
ску дијагностику култура микроорганизама 
из домена референтности; учествује у про-
цесу производње антисерума за типизацију 
микроорганизама из домена референтности; 
припрема лабораторијску документацију 
(папирну/електронску); спроводи активности 
стручног усавршавања у области лаборато-
ријске технике.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању, знање рада на рачунару. 
Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије “Др Милан Јовановић - Батут”, Др 
Суботића старијег 5, 11000 Београд са назнаком: 
„За конкурс – лабораторијски техничар у дијаг-
ностици (Центар за микробиологију)“. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавеште-
ни о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ 
код Националне службе за запошљавање, на 
интернет страници Министарства здравља Репу-
блике Србије, на огласној табли и интернет стра-
ници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

Доктор медицине специјалиста у 
јавном здрављу

у Одељењу за праћење и евалуацију 
система здравствене заштите у  

Центру за анализу, планирање и 
организацију здравствене заштите

Опис послова и радних задатака: организује 
и учествује у изради задатака поверених 
Одељењу. Ради на изради плана рада Одељења, 
прати његово извршење и израђује периодич-
не извештаје о раду. Учествује у раду стручних 
тимова, радних група, комисија и других радних 
тела за разматрање и одлучивање о одређе-
ним питањима које формирају Министарство 
здравља, Републички фонд за здравствено оси-
гурање и друге институције и организације. 
Учествује у координирању мрежом института и 
завода за јавно здравље у области планирања, 
организације здравствене заштите, праћења 
здравственог стања становништва и функцио-
нисања система здравствене заштите. Прати 
стручни рад института/завода за јавно здравље 
и других здравствених установа у области дело-
круга рада Одељења. Учествује у унапређењу 
постојеће, релевантне националне регулативе и 
њеном усаглашавању са законодавством Европ-
ске уније. Учествује у истраживањима из области 
планирања и анализе здравствене заштите и 
здравственог стања становништва. У сарадњи са 
мрежом завода и института развија и обједињује 
едукативне програме из области јавног здравља. 
Ради на изради стручно - методолошких упут-
става, приручника, анализа и елабората, струч-
них мишљења и др. Спроводи приправнички и 
специјалистички стаж доктора медицине и док-
тора стоматологије. Спроводи спољну проверу 
квалитета стручног рада у институтима/заводи-
ма за јавно здравље. Организује и координира 
сарадњу са другим стручним и научним међу-
народним организацијама из своје делатности 
и прати стручна и научна достигнућа у земљи и 
свету. Обавља и друге послове из делокруга рада 
Одељења по налогу начелника Центра. За свој 
рад одговара начелнику Центра.

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високообразовање, почев од 10. септембра 
2005. и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-
ника; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадни-
ка; стручни испит, лиценца, специјалистички 
испит, најмање три године и 6 месеци у звању 
доктора медицине, знање једног светског јези-
ка, организационе способности. Пријаве и CV 
слати на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Субо-
тића старијег бр. 5, 11000 Београд са назнаком: 
„За конкурс – доктор медицине специјалиста у 
јавном здрављу (Центар за анализу, планирање 
и организацију здравствене заштите)“. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавеште-
ни о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви“ код Националне службе за запошљавање, 
на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије и на огласној табли и интер-
нет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

1. Домар / мајстор одржавања у 
Служби за техничке и друге сличне 

послове, немедицинске службе
пробни рад у трајању од 3 месеца

3 извршиоца

2. Возач санитетског возила у 
болничким установама у Служби за 
техничке и друге сличне послове, 

немедицинске службе
пробни рад у трајању од 3 месеца

3. Помоћни радник у Служби за 
техничке и друге сличне послове, 

немедицинске службе
пробни рад у трајању од 3 месеца

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1. овог Огласа су:
средње образовање. Положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници) - за јед-
ног извршиоца. Радно искуство у области кон-
курса.

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 2. овог Огласа су:
средње образовање, возачка дозвола Б катего-
рије, радно искуство у области конкурса.

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 3. овог Огласа су: – заврше-
на основна школа, радно искуство.

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 1 и 
2 овог Огласа прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, е-маил адресом, изјава кандидата да 
је здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични поступак, 
својеручно потписана, диплома о завршеној 
средњој школи техничке струке (за подтачке 
1 и 2), уверење о положеном стручном испиту 
за рад са судовима под притиском - за посло-
ве руковања постројењем у котларници – за 
једног извршиоца (за подтачку 1), возачка 
дозвола Б категорије (за подтачку 2), извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству 
након положеног стручног испита (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице 
или уверење о радном стажу из ПИО Фонда). 
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 3 овог 
Огласа прилажу се у овереној фотокопији сле-
дећа документа: потпуна лична и радна био-
графија са адресом, контакт телефоном, мејл 
адресом, изјава кандидата да је здравствено 
способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној основ-
ној школи, извод из матичне књиге венчаних 
ако је кандидат променио презиме, доказ о 
радном искуству након положеног стручног 
испита (потврда послодаваца или фотоко-
пија радне књижице или уверење о радном 
стажу из ПИО Фонда). Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидати су дуж-
ни да доставе: лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос,  Уверење да се про-
тив њих не води кривични поступак (уверење 
издаје Суд), оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
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чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац). 
Комисија ће у изборном поступку разматрати 
све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разго-
вор, ради провере знања и вештина кандида-
та усменим излагањем, познавањем области 
рада за радно место за које конкуришу, и ради 
прибављања додатних релевантних подата-
ка за доношење одлуке о избору кандидата. 
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. Подацима руку-
је и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове Клиничко болнич-
ког центра Земун. Кандидати за горе наве-
дена радна места дужни су да своје пријаве 
доставе писарници Клиничко болничког цен-
тра Земун у затвореној коверти са назнаком: 
,,За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време“ са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас објавити код 
Нацоналне службе за запошљавање Београд, 
на wеб страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), wеб страници и оглас-
ној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објаве огласа на wеб страници 
Министарства здравља РС. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неод-
говарајућом документацијом неће бити раз-
матране. Кандидати који не буду изабрани 
документацију могу преузети на писарници 
Клиничко болничког центра Земун.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима, 

Одељење гастроентерохепатологије
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицин-
ска сестра / техничар, педијатријски / општи 
смер; положен стручни испит; најмање 6 месе-
ци радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата траје осам 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тир-
шова 10, 11000, Београд, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за пријем медицинске сестре 
- техничара на одређено време до 2 месеца“. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца 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 претходно искуство 
о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима, 

Одељење хематологије
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

Медицинска сестра / техничар у 
хемодијализи, Дијализа

на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

Медицинска сестра / техничар у 
интензивној нези нивоа 3, Служба 

кардиохирургије
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

Медицинска сестра / техничар у 
интензивној нези нивоа 3, Одељење 

педијатријске интензивне неге и 
терапије

на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

Медицинска сестра / техничар у 
интензивној нези нивоа 3, Одсек 

неонаталне интензивне неге и 
терапије

на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

Медицинска сестра / техничар у 
интензивној нези нивоа 3, Одељење 

хируршког интензивног лечења
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата траје осам 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тир-
шова 10, 11000, Београд, са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем медицинске сестре – тех-
ничара на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања“. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: 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. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 
уређаја и опреме за рад у Одељењу 
за техничке и инвестиционе послове 

Службе за техничке, помоћне и 
друге сличне послове

на три месеца због повећаног  
обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; грађевинске, 
електротехничке или машинске струке; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
грађевинске, електротехничке или машинске 
струке, VII- 1 степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару; положен одговарајући струч-
ни испит из области рада, у складу са законом. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

2. Спремач / спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге за рад у Одељењу за 
одржавање хигијене објеката и 
простора у Служби за техничке, 
помоћне и друге сличне послове 
при Заједничким немедицинским 

пословима
на три месеца због повећаног  

обима посла

УСЛОВИ: основна школа. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

ОСТАЛО: за радно место бр. 1: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме); доказ односно изјаву о познавању 
рада на рачунару. За радно место бр. 2: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико је сведочанство 
издато на девојачко презиме).
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. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о 
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здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком “За оглас” са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом на горе наведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине за рад у Служби 
за интерну медицину

са пробним радом у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII-1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

2. Доктор медицине за рад у 
Служби пријема и збрињавања 

ургентних стања при Заједничким 
медицинским пословима

са пробним радом у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII-1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

3. Виша медицинска сестра техничар 
у операционој сали за рад у 

Одељењу операционе сале у Сектору 
за хируршке гране медицине

са пробним радом у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: Виша медицинска школа, смер виша 
медицинска сестра - техничар, или хирурш-
ког смера, Висока медицинска школа струков-
них студија, или завршен Медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена 
на студијском програму струковна медицинска 
сестра техничар или хируршког смера, VI-1 
или VI-2 степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

4. Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима за 
рад у Одсеку за стандардну негу у 

Служби за урологије
са пробним радом у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

5. Медицинска сестра/
техничар на осталим болничким 
одељењима за рад у Одељењу за 

цереброваскуларне болести са 
полуинтензивним лечењем у Служби 

за неурологију
са пробним радом у трајању од 6 месеци

2 извршиоца

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

мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

6. Физиотерапеутски техничар 
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби 
за физикалну медицину и 

рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима

са пробним радом у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: Средња медицинска школа физиоте-
рапеутског смера, IV степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.
Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме); оверену фотокопију 
Лиценце издате од надлежног органа.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком За оглас” са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом на горе наведену 
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра - техничар
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, у амбуланти, Служба 

опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршена средња медицинска 
школа општег смера, IV степен стручне спреме; 
положен стручни испит и поседовање лицен-
це за рад или решења о упису у Комору. Опис 
послова : Утврђен Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Дому здравља 
Крушевац. Кандидати који се пријављују на 
оглас достављају:  пријаву на оглас у којој 
наводе за које радно место се пријављују; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у Комору; 
изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. 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. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на оглас, а ради 
пружања додатних података који могу бити 

важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима 

за потребе Службе за унутрашње 
болести

са пробним радом у трајању од три 
месеца 

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

Медицинска сестра - техничар на 
болничком одељењу за потребе 

Службе хирургије
са пробним радом у трајању од три 

месеца 

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

Медицинска сестра - техничар у 
онкологији и хемиотерапији за 
потребе Службе за продужено 

лечење и негу - Одсек онкологије са 
дневном болницом

са пробним радом у трајању од три 
месеца

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

Медицинска сестра - техничар 
на психијатријском одељењу за 
потребе Службе за психијатрију
са пробним радом у трајању од три 

месеца 

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

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

тел. 2667-755

Спремачица просторија у којим се 
пружају здравствене услуге

на одређено време, по основу замене 
привремено одсутног запосленог уз 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: одржавање хигијене у просторијама 
болнице, подови. Прозори, одржавање хигије-
не санитарних чворова, уклања смеће на за то 
одређено место, чишћење дворишта болнице, 
ради и друге послове по налогу главне сестре 
службе, одговорна је главној сестри службе и 
болнице.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: 
дипломе о завршеној школи, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о радном искуству (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове на које се прима, потврда да 
се против лица не води судски поступак као и 
потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу: Специјална болница 

за церебралну парализу и развојну неуроло-
гију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служ-
ба. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање “Посло-
ви”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 

КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел: 011/2060-676

Оглас објављен 29.06.2022. године у публика-
цији “Послови” број (993) поништава се за рад-
но место Доктор медицине на одређено време 
по основу замене, до повратка радника са боло-
вања, Одсек за образовну делатност и едука-
цију запослених. У осталом
делу текст огласа остаје непромењен.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
“БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
са пробним радом од шест месеци

УСЛОВИ: завршен Медицински факултет; поло-
жен стручни испит; познавање најмање једног 
страног језика; пожељно је претходно радно 
искуство у стационарним здравственим устано-
вама на истим или сличним пословима. Канди-
дати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе и: оверени препис или фотокопију 
дипломе о завршеном Медицинском факултету 
VII степен стручне спреме (са просечном оце-
ном студирања); оверени препис или фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
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.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана расписивања огласа у листу „Послови”. 
Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непот-
пуном документацијом или које нису у складу 
са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
‚‚ДР. СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године важећа лиценца за обављање 
послова из своје струке. Додатна знања / испи-
ти / радно искуство, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Заинтересовани канди-
дат подноси следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних, уверење о 
држављанству; фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију лиценце; 
отокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла, положен стручни испит, IV степен стручне 
спреме, важећа лиценца за обављање послова 
из своје струке. Додатна знања / испити / рад-
но искуство: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре / техничара. Заинтересовани канди-
дат подноси следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; извод из 
матичне књиге рођених/венчаних; уверење 
о држављанству; фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фото-
копију лиценце; фотокопију личне карте.

Здравствени радник са завршеном 
вишом, односно високом струковном 
школом здравствене струке - виша 

медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне/академске) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању више, односно струковне медицинске 
сестре. Заинтересовани кандидат подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; извод из матичне књиге 
рођених/венчаних; уверење о држављанству; 
фотокопију дипломе високе медицинске школе 
струковних студија или више медицинске шко-
ле; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне 
карте. 

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

5 извршилаца

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање: основ-
но образовање. Заинтересовани кандидати под-
носи следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; извод из матичне књи-
ге рођених / венчаних; уверење о држављан-
ству; фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи; фотокопију личне карте. 

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
студијама првог степена (струковне /академ-
ске) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Додатна знања / испити / радно искуство. 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању вишег, односно 
струковног физиотерапеута. Заинтересова-
ни кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце 
издате од надлежне коморе; извод из мати-
чне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте; 

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
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УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Додатна знања / испити / радно 
искуство знање рада на рачунару. Заинтересо-
вани кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; фото-
копију дипломе о завршеном факултету; иизвод 
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте. 

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: завршена средња економска школа. 
Додатна знања / испити / радно искуство
- рад на рачунару; заинтересовани канди-
дат подноси следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о завршеној средњој економској шко-
ли; извод из матичне књиге рођених/венчаних, 
уверење о држављанству; фотокопију личне 
карте. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу Дома 
здравља, Др Симо Милошевић”, Пожешка 
82, 11030 Београд или на писарниици ДЗ, III 
спрат. Пријаве поднете мимо означеног рока и 
без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање. Како достављену документацију 
подносиоца молби на објављене конкурсе не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити ове-
рена. У случају већег броја пријављених канди-
дата, може бити обављен разговор са кандида-
тима из ужег избора, ради добијање додатних 
информација које могу бити битне за доношење 
одлуке о пријему. Евентуални позив на разго-
вор биће упућен посредством достављених кон-
такт података. Изабрани кандидат обавезан је 
да у року од 5 дана, од дана када је обавештен 
о избору, достави оригинална документа или 
оверене копије, ради заснивања радног одно-
са. Обавештење о избору кандидата на распи-
сани конкурс, биће објављено на сајту Дома 
здравља, Др Симо Милошевић”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/ 50 52 73

Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове за потребе 

Службе за правне и економско - 
финансијске послове и пробним 

радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
средњем образовању (IV степен); сведочанства 
за сваки завршен разред средњег образовања; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом. Приликом заснивања радног 

односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о 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. Оглас 
објавити на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије, на огласној табли 
зграде Управе Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац и у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. 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 огласној табли зграде 
Управе Универзитетског клиничког центра Кра-
гујевац. 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: Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назна-
чити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Комерцијалиста у одељењу набавке 
у служби за правне, економско - 

финансијске послове Дома здравља 
Крагујевац

УСЛОВИ: Опис послова: Утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Крагујевац. Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
кандидати треба да испуњавају следеће посеб-
не услове: средње образовање IV степен стру-
чне спреме; најмање шест месеци радног иску-
ства на пословима комерцијалисте.

Медицинска сестра / техничар 
у амбуланти, у служби опште 

медицине Дома здравља Крагујевац

УСЛОВИ: Опис послова: Утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Крагујевац. Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
кандидати треба да испуњавају следеће посеб-
не услове:средње образовање IV степен меди-
цинска школа општег смера; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре / техничара.

ОСТАЛО: за оба радна места: заинтересова-
ни кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије не старије од 6 месеци и 
то: пријаву на оглас, биографију са адресом и 

бројем телефона; диплому о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; уверење о поло-
женом стручном испиту; лиценцу или решење 
о упису у одговарајућу комору; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена 
кандидата); уверење о држављанству РС; фото-
копију личне карте или ишчитану личну карту; 
приликом заснивања радног односа кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос. 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. Кандидати који испуњавају услове огласа 
биће позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа у листу “ 
Послови” Националне службе за запошљавање. 
Оглас објавити на интернет презентацији Минис-
тарства здравља Републике Србије и интернет 
презентацији Дома здравља Крагујевац. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. По завршетку огласа предата документа 
се неће враћати кандидатима.Контакт телефон 
034/323-087. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу:Дом здравља Крагујевац, 
Краља Милутина 1, 34000 Крагујевац.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел. 034-366-530

Доктор стоматологије
на одређено време до 2 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду 
кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве и то: VII-1 степен стручне спреме; завршен 
медицински или стоматолошки факултет и сте-
чено звање доктора стоматологије; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису 
у именик коморе; радно искуство на послови-
ма доктора стоматологије у Заводу за стомато-
логију Крагујевац. Заинтересовани кандидати 
подносе следећу документацију: пријава на 
оглас са биографијом, адресом и контакт теле-
фоном; оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном факултету; оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту; оверена фото-
копија лиценце или решења о упису у именик 
коморе; оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених или венчаних уколико је про-
менио презиме; оверена фотокопија уверења 
о држављанству, не старије од 6 месеци; уве-
рење суда да се не води кривични поступак, 
не старије од 6 месеци; уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван, не старије 
од 6 месеци. Пријава се објављује и оглаша-
ва код Националне службе за запошљавање и 
на интернет страници Министарства здравља 
РС ( www. zdravlje.gov.rs ). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за доношење одлуке 
о пријему. Коначну одлуку доноси директор. 
По завршеном конкурсу предата документа се 
неће враћати кандидатима. Изабрани кандидат 
дужан је да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности за послове које ће обавља-
ти и фотокопију личне карте. Пријаве на оглас 
слати на адресу: Завод за стоматологију Кра-
гујевац, Змај Јовина 32 34000 Крагујевац.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: основно образовање. Опис 
послова је утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Заводу. Кан-
дидати који се пријављују на оглас достављају: 
пријаву на оглас; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених.Пријава се 
објављује и оглашава код Националне служ-
бе за запошљавање и на интернет страници 
Министарства здравља РС ( www. zdravlje.gov.rs 
). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
доношење одлуке о пријему. Коначну одлу-
ку доноси директор. По завршеном конкурсу 
предата документа се неће враћати кандида-
тима. Изабрани кандидат дужан је да достави 
лекарско уверење о здравственој способности 
за послове које ће обављати и фотокопију лич-
не карте. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведене документе у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве 
на оглас слати поштом или лично на адресу: 
Завод за стоматологију Крагујевац, Змај Јовина 
32, 34.000 Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Доктор медицине изабрани лекар за 
рад на пословима доктора медицине 

изабраног лекара у Одељењу за 
здравствену заштиту одраслих 

становника, Службе за здравствену 
заштиту одраслих становника 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

делатношћу
на одређено време замена до повратка 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: вискоко образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање , почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.05.2005. годи-
не. Додатна знања /испити/искуство: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Пријем у 
радни однос на одређено време извршиће се 
објављивањем огласа код Националне службе 
запошљавања, публикацији „Послови”, на сајту 
Министарства здравља и сајту Дома здравља 
Ћићевац. Заинтересовани кандидати за напред 
наведени посао уз пријаву као доказ подно-
се: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
Медицинском факултету; оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; потвр-
ду – препоруку о радном искуству након поло-
женог стручног испита на пословима здравс-
твене струке; оверену фотокопију дозволе за 
рад-лиценце издате од надлежене коморе (ако 
је кандидат из радном односа) или решење о 
упису у комору ( ако кандидат није у радном 
односу) - кратку биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања код 
Националне службе за запошљавање, публи-
кација “ Послови”. 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 правне и економско финансијске послове, 
Дома здравља Ћићевац. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве које нису у складу 
са условима овог огласа неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА  

ДР САВА СТАНОЈЕВИЋ
37240 Трстеник, Светог Саве 49

тел. 037/714-150

Оглас објављен 20.07.2022.године у листу 
Послови (996-997) за радно место возач у сани-
тетском превозу у одсеку санитетског прево-
за - 1 извршилац у Служби хитне медицинске 
помоћи та рад на одређено време, са пуним 
радним временом, због замене привремено 
одсутног запосленог услед привремене спрече-
ности за рад (боловање) до његовог повратка 
на рад, поништава се у целости.

ZZZZR “HUMAN MED”
18000 Ниш, Војводе Танкосића 9

Лекар специјалиста офталмологије

УСЛОВИ: лекар специјалиста офталмологије.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-211

Електричар за рад у Служби за 
техничке послове

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: III или IV степен стру-
чне спреме електро струке; израда инстала-
ције слабе и јаке струје на различитим послов-
ним објектима. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи; 
биографију са адресом и контакт телефоном. 
Изабрани кандидат је у обавези да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар у Одељењу 
за давалаштво крви Службе за 
прикупљање крви, тестирање, 

производњу продуката од крви и 
дијагностичких средстава

на одређено време, до 6 месеци због 
повећаног обима посла

2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног просто-
ра, прибора и материјала потребног за рад у 
Заводу и на терену, води рачуна о исправности 
опреме и апарата за рад (дневно, недељно, 
месечно одржавање), а према упутствима про-

извођача, учествује у вођењу прописане доку-
ментације, учествује у изради периодичних 
извештаја, учествује у изради документације 
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уко-
лико постоји потреба за изменом процеса рада, 
води рачуна о правилном руковању медицин-
ским отпадом и заштити и очувању животне 
средине, врши пријем добровољних давалаца 
(ДДК), регистрацију и унос података у инфор-
мациони систем у заводу и на терену, помаже 
ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на 
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК 
у Заводу и на терену, одређује АБО крвногру-
пну припадност ДДК оријентационом методом 
на плочици у Заводу и на терену, врши вене-
пункцију даваоца крви, узима узорке крви за 
имуносеролошка тестирања у Заводу и на тере-
ну, брине о ДДК за време и непосредно након 
давања крви у Заводу и на терену, учествује 
у збрињавању нежељених реакција код ДДК у 
Заводу и на терену, доставља узорке узете крви 
од ДДК лабораторији за тестирање уз спровод-
ну листу, доставља узете јединице крви лабо-
раторији за производњу продуката од крви, уз 
спроводну листу, обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара IV степена трансфу-
зијског смера сходно потребама Завода.

УСЛОВИ: Стручна спрема и радно искуство:-
средња стручна спрема, завршена средња 
медицинска школа образовног профила - меди-
цински техничар или лабораторијски техничар, 
стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци рад-
ног искуства на тим или сличним пословима.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на 
оглас, фотокопија дипломе/уверења о завр-
шеној средњој медицинској школи образовног 
профила - медицински техничар или лаборато-
ријски техничар, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, кратка биографија 
(ЦВ), доказ о радном искуству у виду уверења/
потврде послодавца, фотокопије радне књижи-
це и др... 2.Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања јавног огласа у оглас-
ним новинама „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. 3.Оглас ће бити објављен и 
на wеб сајту Министарства здравља Републике 
Србије и wеб сајту Завода за трансфузију крви 
Војводине. 4.Пријаве се подносе путем поште 
на адресу: Завод за трансфузију крви Војводи-
не, Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са наз-
наком “За оглас” или непосредно управи Заво-
да за трансфузију крви Војводине сваког радног 
дана од 8 до 14 часова. 5. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

1. Медицинска сестра / 
техничар у специјализованим 
психијатријским болничким 

установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни 

пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију
на одређено време, због повећаног 
обима посла, најдуже до 6 месеци

4 извршиоца
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УСЛОВИ: образовање:средње образовање.
додатна знања / испити: стручни испит, лицен-
ца, најмање 6 месеци радног искуства.

2. Медицинска сестра / 
техничар у специјализованим 
психијатријским болничким 

установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни 

пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију 
на одређено време, до повратка 

запослене са трудничког одсуства, 
породиљског одусуства и одсуства ради 

неге детета.

УСЛОВИ: образовање:средње образовање. 
Додатна знања / испити: стручни испит - лицен-
ца, најмање 6 месеци радног искуства.

3. Медицинска сестра / 
техничар у специјализованим 
психијатријским болничким 

установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни 

пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију
на одређено време, до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања 
/ испити: стручни испит – лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства.

ОСТАЛО: кандидати за радно место под редним 
бр.1, 2, 3 морају предати: кратку биографију 
(ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рена фотокопија лиценце; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању у 
звању наведеног у огласу.

4. Виши радни терапеут у 
специјализованим психијатријским 

болничким установама 
које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без 
пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију
на одређено време, због повећаног 
обима посла, најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: додатна знања / испити / радно иску-
ство: – стручни испит; лиценца; - најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 
Кандидати за радно место под редним бројем 
4. морају предати - кратку биографију (ЦВ); 
пријаву на оглас; - оверену фотокопију доказа о 
завршеном високом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испипу; 
оверену фотокопију лиценце.

Напомена: У пријави на оглас, поред осталих 
података, кандидат треба да да своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 

избора за пријем у радни однос. Пријаве са 
потребним доказима достављају се поштом на 
следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 
26220 Ковин или лично у архиви Болнице са 
назнаком „оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“-
код Националне службе запошљавања. Изабра-
ни кандидати су у обавези да доставе лекарско 
уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб.

Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: Медицински факултет 
и положен стручни испит. Уз молбу кандида-
ти треба да приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, уверење о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених - венчаних, 
биографију са адресом, телефоном. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Молбе се предају Служби 
за опште и правне послове Здравственог цен-
тра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања, лично или обич-
ном/препорученом пошиљком.

Медицинска сестра / техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: ССС (IV степен) – Медицин-
ска школа општег смера и положен стручни 
испит. Уз молбу кандидати треба да приложе 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књи-
ге рођених - венчаних, биографију са адресом, 
телефоном. Приликом заснивања радног одно-
са кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Молбе 
се предају Служби за опште и правне послове 
Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, 
у року од 8 дана од дана објављивања, лично 
или обичном / препорученом пошиљком.

Спремачица / спремач просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: Основно образовање. 
Уз молбу кандидати треба да приложе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, извод из матичне књи-
ге рођених-венчаних, биографију са адресом, 
телефоном. Приликом заснивања радног одно-
са кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Молбе 
се предају Служби за опште и правне послове 
Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, 
у року од 8 дана од дана објављивања, лично 
или обичном/препорученом пошиљком.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН” 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове

Опис посла: врши пријем, контролу и групи-
сање улазне и излазне документације и даје 
налог за финансијско задуживање; контро-
лише евидентирање пословних промена у 
пословним књигама и евиденцијама; прати и 
усаглашава стање књига основних средстава, 
ситног инвентара и материјала и главне књиге; 
израђује месечне извештаје о документацији 
и одговоран је за њихову тачност; ажурира 
податке у одговарајућим базама; пружа подрш-
ку у изради периодичног и годишњег обрачуна; 
врши рачунску и логичку контроли месечних 
извештаја, обрађује податке и израђује ста-
тистичке табеле; задужује рачунополагача по 
пописним местима и припрема документацију 
за попис, штампа пописне листе. Обавља и дру-
ге послове из своје струке. За свој рад одговара 
шефу рачуноводства и помоћнику директора за 
немедицинске послове.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове:- средње образовање, IV степен 
стручне спреме економске струке или матурант 
гимназије; знање рада на рачунару. Као доказ 
о испуњености ових услова кандидати су дужни 
да доставе: Пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; Оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој еко-
номској школи или гимназији. 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. 
Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем 
поште на адресу Специјална болница за плућ-
не болести “Озрен” Сокобања насеље Озрен бб 
18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас 
за референта за финансијско - рачуноводствене 
послове“ или лично у просторијама Болнице.

Лабораторијски техничар

Опис посла: припрема простор, опрему и сред-
ства за рад. Врши узорковање биолошког мате-
ријала ( крв, урин, брисеви, плеурални пунктат, 
материјал узет током инвазивних дијагнос-
тичких процедура и др.) у лабораторији и на 
одељењу – одсеку, припрема узорке, реагенсе, 
подлоге и опрему за микробиолошка и биохе-
мијска испитивања ; припрема, одржава и врши 
контролу исправности лабораторијске опреме, 
одржава културе микроорганизама; обавља све 
потребне бактериолошке, серолошке, парази-
толошке, биохемијске, хематолошке анализе 
узетог материјала по налогу лекара одељења 
- одсека. Припрема микробиолошке подлоге, 
врши припрему и стерилизацију инструмена-
та и материјала. Придржава се мера заштите 
на раду. Ради на биохемијским и другим ана-
лизаторима; изводи лабораторијске анализе 
биолошког материјала, у складу номенклату-
риом услуга на секундарном и терцијарном 
нивоу здравствене заштите , уклања медицин-
ски отпад на прописан начин; води прописану 
медицинску документацију, ради периодичне и 
годишње извештаје о раду службе. Фактурише 
лекове и услуге.Учествује у обуци приправни-
ка и усавршавању лабораната. Обавља и дру-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ге послове у својој струци по налогу начелника 
службе за лабораторијску дијагностику За свој 
рад одговара, главној сестри - техничару здрав-
ствене утанове, шефу одељења за специјалис-
тичко консултативне прегледе.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: завршена средња медицинска 
школа смер лабораторијски техничар, положен 
стручни испит, лиценца за рад у струци или 
решење о упису у комору медицинских сестара 
и здравствених техничара.

ОСТАЛО: као доказ о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи- смер 
лабораторијски техничар, оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци 
или оверену фотокопију решења о упису у име-
ник коморе. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпу-
ним 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 неблаговреме-
ним 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 лабораторијског 
техничара“ или лично у просторијама Болнице.

Здравство и социјална заштита

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
,,ДЕЧЈЕ СРЦЕ“

Врачар, Цара Николаја II 61а

Лични пратилац детета
150 извршилаца

УСЛОВИ: Образовање: од III до IV ССС. Врста 
запослења: привремено - повремени послови, 
уговор о делу. Место рада: Београд. Теренски 
рад, рад у сменама, приправник, Потребне су 
адекватне вештине комуникације, емпатија и 
сналажљивост. Рад са децом са сметњама у 
развоју у оквиру васпитно-образовних инсти-
туција на територији града Београда. Трајање 
конкурса: До попуне. Начин конкурисања: 
одлазак код послодавца: Цара Николаја II 61а, 
Врачар, од понедељка до петка, од 9 - 17 часо-
ва путем е-поште: irena.m@decjesrce.rs, теле-
фоном: Ирена Стевановић, 064/8135-636.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У 
РАЗВОЈУ

„ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ“
12300 Петровац на Млави, Стамница

Доктор медицине Дома за децу и 
лица ометена у развоју „Др Никола 

Шуменковић“ Стамница
на одређено време са пробним радном, 

као и могућност прерастања у радни 
однос на неодређено време

УСЛОВИ: на конкурс се могу јавити лица која 
испуњавају следеће услове, да је држављанин 
Републике Србије: Лице које је стекло високо 
образовање: 1) на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) на основним академским студијама у трајању 
од најмање пет година - по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Додатна знања/испити/рад-
но искуство: знање рада на рачунару. Стручни 
испит, лиценца у складу са прописима којима се 
уређује област послова здравствених радника; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.
Напомена: обезбеђен стамбени простор за кан-
дидата који буде био изабран. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је у обавези да достави сле-
дећу персоналну документацију: биографију; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о рад-
ном искуству у струци; уверење о држављан-
ству – оригинал; извод из матичне књиге рође-
них - оригинал; уверење суда да лице није под 
истрагом и да се против истог не води посту-
пак; уверење МУП-а о неосуђиваности; доказ 
о лиценци- оверена фотокопија. Пријаве са 
доказима о испуњености услова подносе се у 
року од 15 дана од дана објављеног конкурса, 
на адресу Дома за децу и лица ометена у раз-
воју „Др Никола Шуменковић“ Стамница, 12300 
Петровац на Млави, са назнаком „ Пријава на 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
“НОВА ЦРЊА”

23218 Нова Црња, ЈНА 110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора поред општих 
услова предвиђених Законом за пријем у рад-
ни однос треба да испуњава и следеће посебне 
услове: да је кандидат држављанин РС, да је 
стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и 
одговорајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких и андрагошких и соци-
олошких наука односно стручни назив дипло-
мирани социјални радник, да има најмање 5 
година радног искуства у струци, да поседује 
организаторске. комуникационе и менаџерске 
вештине, као и вештине презентације, позна-
вање страног језика, да није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад у 
државним органима, кандидат за директора 
уз прописану документацију којом доказује да 
испуњава услове подноси и програм рада за 
мандатни период за који се именује. Пријаве са 
потребном биографијом кандидата и конкурс-
ном документацијом, одговарајућим исправама 
о испуњености услова: уверење о држављан-
ству (оригинални документ, не старији од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинални документ), уверење суда да лице 
није под истрагом и да се против њега не води 
поступак (оригинални документ), уверење да 
лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци 
(оригинални документ), оверена фотокопија 
дипломе и потврда о радном искуству у струци 
(оригинални документ), подносе се на адресу: 
Центар за социјални рад „Нова Црња”, 23218 
Нова Црња ЈНА 110 са назнаком ”За конкурс 
не отварати”. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивња у листу „Послови”. Изборни 
поступак спроводи Управни одбор Центра за 
социјални рад и у том поступку разматра прис-
пеле пријаве, сачињава листу кандидата који 
су испунили прописане услове и доставља је 
заједно са мишљењем надлежном органу једи-
нице локалне самоуправе. Директора Центра 

за социјални рад именује Скупштина општи-
не Нова Црња, на основу конкурса, по при-
бављеном мишљењу Управног одбора Центра 
за социјални рад „Нова Црња” и сагласности 
надлежног органа аутономне покрајине. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 
И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 3/3

e-mail: sucpsu@gmail.com

Секретар - правник

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и одговарајући 
академски односно стручни назив утврђен у 
области правних наука; најмање 1 година рад-
ног искуства у струци, у складу са прописима 
којима се уређује област социјалне зашти-
те; познавање рада на рачунару; лиценца за 
обављање послова, у складу са законом којим 
се уређује социјална заштита и прописима 
донетим на основу закона. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва доставити на адресу:Центар за породични 
смештај и усвојење Суботица, 24000 Суботи-
ца, Трг слободе 3/3, са назнаком „За оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Обавезно навести све горе 
наведено у огласу. Пре доношења одлуке о 
пријему кандидати ће имати проверу знања за 
обављање наведених послова.

Саветник за хранитељство

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и одговарајући 
академски односно стручни назив: социјални 
радник, психолог, педагог, андрагог, дефекто-
лог и специјални педагог; најмање 1 година 
радног искуства у струци, у складу са прописи-
ма којима се уређује област социјалне зашти-
те; познавање рада на рачунару; лиценца за 
обављање послова, у складу са законом којим 
се уређује социјална заштита и прописима 
донетим на основу закона. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва доставити на адресу: Центар за породични 
смештај и усвојење Суботица, 24000 Суботи-
ца, Трг слободе 3/3, са назнаком „За оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Обавезно навести све горе 
наведено у огласу. Пре доношења одлуке о 
пријему кандидати ће имати проверу знања за 
обављање наведних послова.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПЛАНДИШТЕ

26360 Пландиште, Војводе Путника 38

Управно-правни послови
у Центру за социјални рад Пландиште

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту: Висо-
ко образовање из области правних наука, на 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање, 
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почев од 10. Септембра 2005.године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
знање рада на рачунару; возачка дозвола „Б” 
категорије. Опис послова: према одредбама 
члана 13. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Центру за социјални рад 
Пландиште - Управно-правни послови Центра 
за социјални рад, доњошење аката, плано-
ва, праћење Законских процедура и израда 
извештаја за потребе функционисања Центра 
за социјални рад прописаних Законима који 
уређују Управни поступак, Закон о социјалној 
заштити, Породични закон и др. послови из 
области Социјалне заштите и породично-правне 
заштите корисника.

Стручни радник
на пословима социјалног рада у центру 

за социјални рад Пландиште

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту: 
Високо образовање на студијама из области 
социјалног рада, психологије, педагогије и спе-
цијалне педагогије, у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области 
социјалног рада, психологије, педагогије и спе-
цијалне педагогије у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
знање рада на рачунару, возачка дозвола „Б” 
категорије. Опис послова: према одредбама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Центру за социјални рад Пландиште, 
стручни послови из области Социјалне заштите, 
израда процене, планирање, праћење, подрш-
ка, збрињавање, сарадња са другим институ-
цијама и остали стручни послови из области 
Социјалне и породично-правне заштите корис-
ника. Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци, да се против њега не 
води кривични поступак или истрага за кривич-
на дела за која се гони по службеној дужнос-
ти, да има здравствену (психичку и физичку) 
способност за рад на пословима радног места 
за који конкурише. Место рада: Пландиште: 
Адреса на коју се подносе пријаве: Центар за 
социјални рад Пландиште, 26360 Пландиште , 
ул. Војводе Путника бр. 38 са назнаком „За Цен-
тар за социјални рад Пландиште јавни конкурс”. 
Лица која су задужена за давање обавештења: 
Ђурђевка Тафра, Мирјана Манојловић и Радо-
ван Рокнић бр. тел: 013/861-025, e-mail adresa: 
csrplandiste@yahoo.com. Рок за подношење 
пријава: рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања текста конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: пријава пописана својеручно са 
биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о одговарајућој 
стручној спреми (диплома или уверење), уве-
рење да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање 6 месеци (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци), уве-
рење да против лица није покренут кривични 
поступак, нити је покренута истрага и прет-
ходни поступак (издат од стране надлежног 
суда, не старије од 6 месеци)  исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потвр-
да, уговори, решење и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) 
- уколико кандидат поседује; фотокопија возач-
ке дозволе. Уз пријаву на оглас потребно је 
приложити фотокопије свих доказа наведених 

огласом о јавном конкурсу. Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, разумљиве, пот-
пуне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за запослење на 
оглашеном радном месту, извршиће се интер-
вју и провера оспособљености, знања и вешти-
на, и то: о за радно место под бројем 1. и 2. 
— познавање функционисања и надлежности 
Центра за социјални рад, познавање домаћих 
и међународних прописа у области Социјалне 
заштите, заштите права људи и детета, права 
породице, породично-правне заштите, вешти-
на комуникације, извршиће се усменим путем, 
логичко и аналитичко резоновање, организа-
ционе способности; знање рада на рачунару — 
практичним радом на рачунару; остале способ-
ности биће провераване увидом у сертификате 
о завршеном програму обуке који је релевантан 
за рад у Центру за социјални рад. Кандидати ће 
благовремено бити обавештени о месту и тач-
ном термину провере, на контакте које наведу у 
пријавама. Пријавом најавни конкурс 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 Центар за 
социјални рад Пландиште.
Напомене: радни однос се заснива на неодређе-
но време. Кандидати који конкуришу на више 
радних места подносе појединачне пријаве за 
свако радно место на које конкуришу, у којима 
наводе уз коју од пријава су приложили траже-
не доказе. Јавни конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована од стране директорке Цен-
тра за социјални рад Пландиште. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази неће се разматрати. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључивања уго-
вора о раду дужање да достави оригинале или 
оверене фотокопије свих доказа који се траже 
за заснивање радног односа као и лекарско 
уверење којим се доказује општа здравствена 
способност за рад на радном месту за које је 
оглашен јавни конкурс. Овај оглас објављује 
се на огласној табли Центра за социјални рад 
Пландиште, Националне службе за запошља-
вање и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА 

СОМБОРА
25000 Сомбор, Трг Цара Лазара 1

тел. 060/0450-346

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора мора да 
испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије има стечено високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен из области 
правних, економских, психолошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник, посе-
дује лиценцу за обављање послова у социјал-
ној заштити у складу са Законом, има најмање 
пет (5) година радног искуства у струци, није 
осуђивано лице за кривична дела за која је 
предвиђена казна затвора од најмање шест 
месеци. Кандидати уз пријаву достављају: про-
фесионалну биографију, диплому о стеченом 
образовању, лиценцу, доказ о радном искуству 
(радна књижица, уверење, уговори, потврде...) 
из којих се може утврдити на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 

искуство, доказ да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (уве-
рење надлежне полицијске управе МУП-а), 
уверење о држављанству ( не старије од шест 
месеци), очитану или фотокопирану личну кар-
ту. Конкурсна документација прилаже се у ори-
гиналу или фотокопији овереној код надлежног 
органа. Рок и начин подношења пријаве: рок 
за подношење пријаве на конкурс је петнаест 
дана и почиње тећи даном оглашавања, однос-
но објављивања јавног конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве уз молбу са конкурсном докумен-
тацијом се подносе Управном одбору Центра 
за пружање услуга социјалне заштите града 
Сомбора слањем на адресу: Центар за пру-
жање услуга социјалне заштите града Сомбо-
ра, 25000 Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 1 или 
лично, сваког радног дана, од 08.00-14.00 часо-
ва у коверти са назнаком „За конкурс за име-
новање директора”. Непотпуне, недопуштене, 
неразумне и неблаговремене пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи Управни одбор одбације Закључком против 
кога се може изјавити жалба Скупштини гра-
да Сомбора у року од три дана од дана дос-
тављања Закључка. Жалба не задржава извр-
шење Закључка. Орган за спровођење изборног 
конкурса: изборни поступак спроводиће Управ-
ни одбор Центра за пружање услуга социјалне 
заштите града Сомбора. Контакт особа: контакт 
особа за давање обавештења о јавном конкур-
су је Росана Крстић, председница Управног 
одбора Центра за пружање услуга социјалне 
заштите града Сомбора телефон 060/0450-346. 
Начин објављивања: Овај конкурс се објављује 
на огласној табли Центра за пружање услуга 
социјалне заштите града Сомбора, званичној 
интернет презентацији Града Сомбора, публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

Индустрија и грађевинарство

“TISZA AUTOMOTIVE” DOO
24400 Сента, Новосадски пут 7

Оператер у производњи
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен 
превоз. Место рада: Сента, Бечеј и Кикинда.

ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт теле-
фон: 066/8200-452. Пријаве кандидата на e 
mail: posao@tisza.rs

“СОНИ” ДОО
21000 Нови Сад, Киш Ернеа 50

Производни радник – шивач / 
конфекционар

4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
обезбеђен превоз.

ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/1113-479.

FORTACO DOO GRUŽA KNIĆ
тел. 063/1089-847

Фарбар
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
радно искуство - 1 година. Рад у сменама, 
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обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на теле-
фон:063/1089-847, најкасније до: 10.09.2022.

Металостругар
на одређено време 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
радно искуство - 1 година. Рад у сменама, 
обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на теле-
фон:063/1089-847, најкасније до 10.09.2022.

Контролор квалитета
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно 
искуство – пожељно. Рад у сменама, обез-
беђен превоз; обезбеђена исхрана. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на теле-
фон:063/1089-847, најкасније до 10.09.2022.

Радник на гасном сечењу
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
радно искуство – пожељно. Рад у сменама, 
обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на теле-
фон:063/1089-847, најкасније до 10.09.2022.

Техничар одржавања
на одређено време 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно 
искуство - 12 месеци. Рад у сменама, обез-
беђен превоз; обезбеђена исхрана. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на теле-
фон:063/1089-847, најкасније до 10.09.2022.

UG-OIL PLAST DOO
11271 Сурчин, Бобија Фишера 10

email: office@plast-sheets.com

Радник у производњи
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у 
било ком занимању, без обзира на радно иску-
ство. Рад у сменама, ноћни рад. Превоз обез-
беђен. Слање биографија на мејл. Место рада: 
Суботица. Оглас остаје отворен до 22.08.2022. 
године.

TEHNOSERV DOO
24000 Суботица, Храстова 5

тел. 062/279-544, 024/554-633
e-mail. tehnos@mts.rs

Бравар

УСЛОВИ: III Степен стручне спреме занимање 
бравар, са најмање 12 месеци искуства на тра-
женим пословима. Возачка дозвола “Б “катего-
рије, познавање техничког цртежа. Теренски 
рад, превоз обезбеђен.

Заваривач

УСЛОВИ: III Степен стручне спреме занимање 
заваривач, са најмање 12 месеци искуства на 
траженим пословима. Возачка дозвола “Б “кате-
горије, познавање техничког цртежа. Теренски 
рад, превоз обезбеђен.

Машински техничар

УСЛОВИ: IV Степен стручне спреме, машински 
техничар, са најмање 12 месеци искуства на 

траженим пословима. Возачка дозвола “Б “кате-
горије, познавање техничког цртања. Теренски 
рад, превоз обезбеђен.

Лимар

УСЛОВИ: III Степен стручне спреме занимање 
лимар, са најмање 12 месеци искуства на тра-
женим пословима. Возачка дозвола “Б “катего-
рије, познавање техничког цртежа. Теренски 
рад, превоз обезбеђен.

Машински инжењер

УСЛОВИ: VI Степен стручне спреме занимање 
машински инжењер, са најмање 12 месеци 
искуства на траженим пословима. Возачка доз-
вола “Б “категорије, познавање рада на рачуна-
ру, пројетвовање Auto Cad. Теренски рад. 

ОСТАЛО: јављање кандидата на мејл. Ближе 
информације на контакт телефон. Оглас важи 
30 дана од дана објављивања.

ДМВ ИНДУСТРИЈСКИ КОНТРОЛНИ 
СИСТЕМИ ДОО НИШ

18000 Ниш, Краљевића Марка бб
тел. 018/3408-104

e-mail: posao@dmv.rs

Оператер у машинској производњи 
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: опис посла: обрада алуминијумских 
лимова и профила - рад са ручним и електрич-
ним алатом, шрафцигерима, кључевима, буши-
лицама, брусилицама; рад на најсавременијим 
машинама за аутоматизацију производних про-
цеса - гер машина за сечење, фибер ласер, про-
бијачица, Салвагнини преса за савијање лимо-
ва; рад на роботском систему за заваривање 
- кобот; ручно заваривање алуминијумских 
конструкција ТИГ, МИГ/МАГ, РЕЛ поступком. 
Машински техничар или бравар; знање рада на 
рачунару (основно); пожељно радно искуство. 
Рок за пријаву: 30 дана.

МЕТАПЛАСТ ДОО
18207 Малча, Светог Ђорђа 71
e-mail: metaplastnis@yahoo.com

Радник на хидрауличној преси
на одређено време  

до 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка доз-
вола “Б” категорије; радно искуство на хидра-
уличним пресама и маказама за сечење лима: 
24 месеца. Рок за пријаву: 31.08.2022. године.

Оператер на машинама  
за бризгање пластике

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка доз-
вола “Б” категорије. Рок за пријаву: 31.08.2022. 
године.

ПОСЛОВНОСТ ДОО НИШ
18000 Ниш, Генерала Транијеа 1А

e-mail: poslovnost.nis@mts.rs

Грађевински инжењер

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: грађевин-
ски факултет хидро или саобраћајног смера; 
возачка дозвола “Б” категорије; пожељно рад-
но искуство. Рок за пријаву: 28.08.2022. године.

Саобраћај и везе

СП “ЛАСТА” АД БЕОГРАД 
- ПО “ЛАСТА” НИШ

18000 Ниш, Матејевачки пут 114

Аутомеханичар за поправку аутобуса
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: аутомеха-
ничар; возачка дозвола “Б” категорије; иску-
ство у поправци аутобуса: 6 месеци. Рок за 
пријаву: 30 дана. Контакт: 064/8323-544 и olga.
milic@lasta.rs.

“MARKO TRANS CARGO” 
DOO BEOGRAD
тел. 065/8605-697

e-mail: office@markotc.com

Возач кипер камиона
на одређено време на 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV- ниво квалификације, смер 
– без обзира на занимање; Обавезно радно 
искуство минимум две године; возачка дозвола 
Ц и Е категорије; рад у сменама
Начин конкурисања: Заинтересовани канди-
дати своју радну биографију треба да доставе 
на e-mail: office@markotc.com или могу да се 
јаве на контакт телефон:065/8605-697, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
31.08.2022. године.

Возач миксера
на одређено време на 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV- ниво квалификације, смер 
– без обзира на занимање; Обавезно радно 
искуство минимум две године; возачка дозвола 
Ц категорије; рад у сменама.
Начин конкурисања: Заинтересовани канди-
дати своју радну биографију треба да доставе 
на e-mail: office@markotc.com или могу да се 
јаве на контакт телефон:065/8605-697, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
31.08.2022.године.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА 
ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ
МАСА ЗЛАТАР ПЛАСТ
Нова Варош, Бистрица бб.

Возач аутобуса

УСЛОВИ: опис послова: у складу са правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
Златарплас АД. Услови: 1. Завршена средња 
школа. 2. Положен возачки испит”Д” катего-
рије. Заинтересовани кандидати који ииспуња-
вају услове огласа могу се јавити у правну 
службу у седишту Друштва, ради обављања 
разговора или пријаве слати поштом на адресу 
Друштва. Рок за подношење пријаве је 10 дана 
од дана објављивања у листу „Послови“. Напо-
мена: Пожељно је да заинтересовани кандидат 
поред наведених услова познаје аутомехани-
чарске послове.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
“МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ” 

АПАТИН
25260 Апатин, Трг Николе Тесле 12

тел. 025/773-913
e-mail: bibliotekaapatin@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: висока стручна спрема VII/1 сте-
пен стручне спреме; најмање 4 године радног 
искуства; положен стручни испит из области 
библиотекарства; да предложи програм рада 
и развоја установе. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да достави оригинална документа 
или оверене фотокопије докумената: доказе о 
стручној спреми, радном искуству и положеном 
стручном испиту из области библиотекарства. 
Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са неовереним фотокопијама докумена-
та , неће се разматрати. Пријаву са документа-
цијом доставити на адресу: Народна библиоте-
ка “Миодраг Борисављевић”, Трг Николе Тесле 
12, 25260 Апатин, са назнаком “За Управни 
одбор”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у листу “Послови”.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ДРАИНАЦ
18420 Блаце, Краља Петра I Карађорђевића 70

тел. 027/371-709

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на јед-
ном од факултета друштвених, уметничких, тех-
ничких или природних наука;радно искуство на 
руководећим местима у трајању од најмање 6 
месеци;Најмање 5 година радног искуства. Кон-
курсна документација мора да садржи: оверену 
копију дипломе или уверење о стеченој стручној 
спреми;исправе којима се доказује радно иску-
ство на руководећим местима (потврде, решења, 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима је стечено радно искуство);исправе којима 
се доказује радно искуство у култури(потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима је стечено радно искуство у култу-
ри);уверење надлежног органа да кандидат 
није осуђиван за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности директора 
установе;уверење о држављанству Републике 
Србије (не старији од 6 месеци);извод из мати-
чне књиге рођених;оверену копију личне кар-
те;доказ о здравственој способности(лекарско 
уверење);кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја установе, као 
и саствани део документације. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или овереној копији. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс са доказима о испуња-
вању услова подносе се на горе наведену адресу 
са назнаком „За јавни конкурс за избор дирек-
тора“. Пријава мора да садржи име и презиме 
кандидата, адресу и контакт телефон. Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, управни одбор одбацује 
закључком против кога се може изјавити посеб-
на жалба оснивачу у року од 3 дана од дана 
достављања закључка. Директор се именује на 
основу спроведеног јавног конкурса на период од 
4 године и може бити поново именован. Управни 
одбор установе обавља разговор са кандидати-

ма који испуњавају услове из конкурса и у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата. Листа садржи мишљење управног 
одбора о стручним и организационим способнос-
тима сваког кандидата и записник о обављеном 
разговору. Скупштина општине Блаце именује 
директора установе са листе кандидата.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Конкурс објављен 03.08.2022. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: уредник кул-
турног програма - дипломирани библиотекар, 
мења се у делу ОСТАЛО и треба да гласи: Уз 
пријаву и биографију, документа се подносе 
у оригиналу или у овереној фотокопији и то: 
уверење о држављанству РС (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (издат на обрасцу сходно важећем Закону 
о матичним књигама, не старије од шест месе-
ци); уверење о здравственом стању (не старије 
од шест месеци); диплома којом се потврђује 
стручна спрема; потврда о радном искуству 
на пословима из библиотечко информацио-
не делатности као доказ; уверење полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; уверење Основног и Вишег суда и 
надлежног тужилаштва да се против лица не 
води поступак. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа на адресу: Народна 
библиотека Мерошина, ул. Цара Лазара бр.19, 
18252 Мерошина, са назнаком: „Пријава на кон-
курс – не отварати“. Непотпуне, неблаговреме-
не и неразумљиве пријаве неће се разматрати.

БИБЛИОТЕКА “ЉУБИША Р.ЂЕНИЋ”
Чајетина, Златиборска 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Завршен Филолошки или Филозофски 
факултет, положен одговарајући стручни испит, 
радно искуство од 5 година, знање страног језика, 
знање рада на рачунару, доказ о испуњењу усло-
ва из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима; уверење о држављанству, уве-
рење да се не води кривични поступак и да није 
осуђиван за кривично дело. Уз пријаву на конкурс 
доставити доказе о испуњењу услова конкурса.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звању асистента  
за ужу научну област  

Демографија
на одређено време  

(до повратка запослене  
са породиљског одсуства)

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам и показује 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 
67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 – аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) 
и Статутом Географског факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, списак научних радова, радови, уверење 
о држављанству, оверене копије диплома о 
завршеним претходним степенима студија) 
достављају се у писаној и електронској форми 
(ЦД, УСБ) на адресу: Универзитет у Београду 
- Географски факултет, Београд, Студентски 
трг 3/III, канцеларија 10, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ОШ “САВА ЈОВАНОВИЋ 
СИРОГОЈНО”

11080 Београд Земун, Призренска 37

Директор
у посебним условима, на период од 4 

године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом122., 
139. и 140., став 1.и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”бр. 
88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020, 
129/21) и које има:1. одговарајуће образовање 
(члан 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”бр. 
88/17, 27/18-др.закони, 10/19, 6/20, 129/21)) за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога: наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање:1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то:(1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, 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 које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама 
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 предме-
та). Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репу-
блици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18-др.
закони, 10/19, 6/20, 129/21), министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника(чл. 143, став 1. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18 др.
закони, 10/19, 6/20, 129/21). Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18-др.закони, 
10/19, 6/20, 129/21), министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника(чл. 143, став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл.глас-
ник РС”бр. 88/17, 27/18 др.закони, 10/19, 6/20, 
129/21). Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18-др.
закони, 10/19, 6/20, 129/21), министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за 

обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника(чл. 143, став 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18 др.
закони, 10/19, 6/20, 129/21), 2. да има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да 
има држављанство Републике Србије, 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, 6. дозвола(лиценца) за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. 
обука и положен испит за директора установе; 
8.најмање осам година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Посебни усло-
ви рада: у школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом. Уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Коми-
сија за избор директора , осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, 
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18-др.закони, 
0/19, 6/20, 129/21), дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18-др.закони, 
10/19, 6/20, 129/21) за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Директору који не положи испит за дирек-
тора у року од две године од дана ступања на 
дужност, престаје дужност директора. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да подне-
се: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању(кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену фотокопију дипломе и основних 
студија / студија првог степена и оверену фото-
копију дипломе мастер студија): овера фотоко-
пије не старија од 6 месеци; оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, педа-
гога или психолога: овера фотокопије не ста-
рија од 6 месеци; потврду (не старију од 6 
месеци) да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања: ори-
гинал или оверена фотокопија; уверење о 
држављанству(не старије од 6 месеци): ориги-
нал или оверену фотокопију, извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци): ориги-
нал или оверену фотокопију; уверења (не ста-
рије од 6 месеци) из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат 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, одузи-
мање 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 пона-
шање: оригинал или оверена фотокопија; ове-
рену фотокопију извештаја просветног саветни-
ка као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата, уколико је стручно 
-педагошки надзор вршен у раду кандидата: 
овера фотокопије не старија од 6 месеци однос-
но потписана оригинал изјава кандидата да 
стручно-педагошки надзор у раду кандидата 
није вршен; доказ о резултатима стручнопеда-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријавило 
лице које је претходно обављали дужност 
директора установе): оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци,   односно потписана ори-
гинал изјаву лица које се пријавило на конкурс( 
а које је претходно обављало дужност директо-
ра установе) да стручнопедагошки надзора 
школе и оцена спољашњег вредновања није 
вршена, доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико је диплома, односно уверење о 
стеченом образовању на српском језику, на 
којем се остварује образовно- васпитни рад, 
она представља доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); оверену фотокопију 
документа о обуци и положеном испиту за 
директора установе - овера фотокопије не ста-
рија од 6 месеци (пријава која не садржи потвр-
ду о положеној обуци и испиту за директора 
установе неће се сматрати непоптупном, а иза-
брани директор који нема положен испит за 
директора школе дужан је да га положи у року 
до 2 године од дана ступања на дужност дирек-
тора; директору који не положи испит за дирек-
тора у року од 2 године од дана ступања на 
дужност престаје дужност директора). Лица 
која су образовање стекла у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској или су образовање стекли у систему војног 
школства или је образовање стечено у 
иностранству , а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 27/18-др.
закони, 10/19, 6/20, 129/21) као доказ о 
испуњености услова у погледу стеченог образо-
вања, достављају оверену фотокопију решења 
министра којим је утврђено да је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (чл. 143 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл.гласник РС”бр. 88/17, 
27/18-др.закони, 10/19, 6/20, 129/21). Сви наве-
дени докази су саставни део пријаве на конкурс 
за избор директора. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима доказује се подно-
шењем лекарског уверења (не старијег од 6 
месеци) оригинала или оверене фотокопије а 
пре закључења уговора о раду односно пре 
доношења решења о премештају на радно 
место директора. Докази се прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединицама, 
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пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). Овера фотокопија не сме бити старија 
од 6 месеци. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу школе: При-
зренска 37, Земун, у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”, 
лично или препорученом поштом. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве кандидата на кон-
курс за избор директора и/или фотокопије 
докумената која нису оверене од стране 
надлежног органа се неће узети у разматрање 
након истека рока за подношење пријава на 
конкурс за избор директора. Потпуном прија-
вом кандидата на конкурс за избор директора 
сматраће се она пријава кандидата која садржи 
све доказе (фотокпије докумената оверене од 
стране надлежног органа) којим кандидат 
доказује да испуњава услове наведене у кон-
курсу за избор директор. Неблаговремена 
пријава на конкурс за избор директора је прија-
ва која је поднета по истеку рока прописаним 
конкурсом. Под непотпуном пријавом на кон-
курс за избор директора сматраће се пријава 
кандидата која у прилогу не садржи све доказе 
којим кандидат доказује да испуњава услове 
наведене у конкурсу за избор директора као и/
или пријаве на конкурс за избор директора које 
садрже фотокопију докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Под неодгова-
рајућом пријавом на конкурс за избор директо-
ра сматраће се пријава кандидата која не 
испуњава све услове наведене у конкурсу. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом конкурсу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БЕЈБИЛЕНД”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 108
тел. 060/6555-667

Спремачица

УСЛОВИ: Услови из чл. 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кан-
дидат мора да има основно образовање, 
држављанство РС, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Кандидати достављају крат-
ку биографију - ЦВ, фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, фотокопију уверења о 
држављанству и уверење да нису правоснаж-
ном пресудом осуђивани за кривично дело из 
чл. 139. ст. 1. т. 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Фотокопије се не 
враћају. Пријаве доставити на наведену адресу 
са назнаком “За конкурс”.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА 

КОЛЕЏ БЕОГРАД
Београд, Стјепана Супанца 15а

Наставник математике

УСЛОВИ: Одговорајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимназији.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139. и 140. закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на оглас учесници су обавезни да 
доставе: - биографију, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, ове-
рену фотокопију дипломе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
достављање документације која није у складу 
са наведеним неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс можете слати на емаил 
адресу: office@koledz-beograd.edu.rs

ВРТИЋ ПЕГАЗ
Београд, Звездара 
Пере Вељковић 4

e-mail:kontakt@vrticpegaz.rs

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовни профил од VI-1 ССС, 
Струковни васпитач, Дипломирани васпитач, 
Мастер васпитач. Радно искуство: небитно. 
Рад на рачунару: основе. Возачка дозвола Б, 
пожељно. Енглески језик средњи ниво. Нуди-
мо: рад у сменама, обезбеђена исхрана, проб-
ни рад месец дана. Заинтересовани кандидати 
потребно је да се послодавцу, контакт особа 
Бојан Здравковић, kontakt@vrticpegaz.rs. Рок за 
пријављивање на конкурс: два месеца.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МАЛИ ЧАРОБЊАК”

Београд Палилула, Ромена Ролана 20
тел. 069/3343-400

e-mail: malicarobnjak2018@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме 
медицинско - педагошка сестра. Рад у сменама, 
обезбеђени превоз и исхрана.

ОСТАЛО: слање пријава за посао путем мејла 
malicarobnjak2018@gmail.com. Јављање канди-
дата на контакт телефон 064/5832-109.

ПУ „ПОВРАТАК ПРИРОДИ“
Земун, Призренска 27

тел.: 011/3076-745

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања – Филозофски факултет – мастер 
педагог VII/2, испуњеност услова за пријем 
у радни однос у установи у складу са чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, најмање 5 година рада у уста-
нови за образовање и васпитање на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, најмање 2 године 
рада у установи за образовање и васпитање 
на пословима директора установе. Уз пријаву 

на конкурс доставити: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о радном стажу у установи на 
пословима васпитања и образовања, уверење 
о држављанству, доказ о неосуђиваности из 
чл.139.ст.1.тач.3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, преглед кретања у 
служби. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу: Предшколска 
установа „Повратак природи“, Земун, При-
зренска 27. Ближе информације на телефон: 
011/3076-745.

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ 

- SOPOT HILL“

Наставник енглеског језика

Опис посла: непосредан рад са ученицима, 
обављање разредних и других ипита, рад у 
стручним органима Установе, рад са родитељи-
ма, дежурство у школи, остали послови утврђе-
ни годишњим планом и школским програмом 
рада.

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 годи-
не. Степен и врста образовања: Филолошки 
факултет, VII-1 степен. Рад на рачунару: оба-
везан. Језици: обавезан енглески језик: читање 
- виши средњи (В2); писање – виши средњи 
(В2); говор- виши средњи (В2). Место рада: 
Сопот – Београд. Возачка дозвола: пожељно 
поседовање возачке дозволе В категорије и 
да је особа активни возач. Кандидат мора да 
има одговарајуће образовање, има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђиван, има 
држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Контакт: Заинтересова-
ни кандидати могу се јавити путем телефона 
063/404-304 или путем емаил адресе office@
sopothill.edu.rs

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ 

- SOPOT HILL“

Наставник географије
на oдређено време са непуним  

радним временом

Опис посла: непосредан рад са ученицима, 
обављање разредних и других ипита, рад у 
стручним органима Установе, рад са родитељи-
ма, дежурство у школи, остали послови утврђе-
ни годишњим планом и школским програмом 
рада.

УСЛОВИ: Радно искуство: Више од 1 годи-
не. Степен и врста образовања: Географ-
ски факултет, VII-1 степен. Рад на рачунару: 
обавезан. Језици: обавезан енглески језик: 
читање-виши средњи (В2); писање – виши 
средњи (В2); говор- виши средњи (В2). Место 
рада: Сопот – Београд. Возачка дозвола: 
пожељно поседовање возачке дозволе В кате-
горије и да је особа активни возач. Услови 
за запослење: кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање, има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, није осуђиван, има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Контакт: Заинтересовани кандидати могу се 
јавити путем телефона 063/404-304 или путем 
емаил адресе office@sopothill.edu.rs

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Наука и образовање
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ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТРА
„ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ 

- SOPOT HILL“

Наставник физике
на oдређено време са непуним радним 

временом

Опис посла: непосредан рад са ученицима, 
обављање разредних и других ипита, рад у 
стручним органима Установе, рад са родитељи-
ма, дежурство у школи, остали послови утврђе-
ни годишњим планом и школским програмом 
рада.

УСЛОВИ: Радно искуство: Више од 1 године. Сте-
пен и врста образовања: Завршене мастер сту-
дије одговарајућег смера, VII-1 степен. Рад на 
рачунару: обавезан. Језици: обавезан енглески 
језик: читање-виши средњи (В2); писање – 
виши средњи (В2); говор - виши средњи (В2). 
Место рада: Сопот – Београд. Возачка дозвола: 
пожељно поседовање возачке дозволе В кате-
горије и да је особа активни возач. Услови за 
запослење: кандидат мора да има одговарајуће 
образовање, има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, није осуђиван, да има држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Контакт: 
Заинтересовани кандидати могу се јавити путем 
телефона 063/404-304 или путем емаил адресе 
office@sopothill.edu.rs

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ 

- SOPOT HILL“

Наставник хемије
на oдређено време са непуним радним 

временом

Опис посла: непосредан рад са ученицима, 
обављање разредних и других ипита, рад у 
стручним органима Установе, рад са родитељи-
ма, дежурство у школи, остали послови утврђе-
ни годишњим планом и школским програмом 
рада.

УСЛОВИ: Радно искуство: Више од 1 године. Сте-
пен и врста образовања: Завршене мастер сту-
дије одговарајућег смера, VII-1 степен. Рад на 
рачунару: обавезан. Језици: обавезан енглески 
језик: читање-виши средњи (В2); писање – 
виши средњи (В2); говор- виши средњи (В2). 
Место рада: Сопот – Београд. Возачка дозвола: 
пожељно поседовање возачке дозволе В кате-
горије и да је особа активни возач. Услови за 
запослење: кандидат мора да има одговарајуће 
образовање, има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, није осуђиван, има држављанство Републи-
ке Србије, зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Контакт: 
Заинтересовани кандидати могу се јавити путем 
телефона 063/404-304 или путем емаил адресе 
office@sopothill.edu.rs

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ 

- SOPOT HILL“

Радник на одржавању хигијене - 
спремачица

Опис посла: свакодневно одржавање хигијене и 
чистоће у просторијама Установе и спровођење 
мера санитарно хигијенског режима, као и одр-
жавање чистоће на вежбалиштима (спортским 

теренима), генерално сређивање Установе, 
редовно прегледање учионица и просторија 
Установе и указивање на откривене недостатке, 
дежурање на одређеним теренима, курирски и 
остали послови по налогу директора.

УСЛОВИ: Радно искуство: Више од 1 године. 
Степен и врста образовања: Средња школа IV 
степен. Место рада: Сопот – Београд. Контакт: 
Заинтересовани кандидати могу се јавити путем 
телефона 063/404-304 или путем емаил адресе 
office@sopothill.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“

Барошевац, Ивањданска 56а

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога, из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године). Посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
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 санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уколико се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора Школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 

студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образо-
вања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (уз 
мастер диплому прилаже се и диплома о завр-
шеним основним академским студијама); доказ 
о поседовању дозволе за рад наставника или 
стручног сарадника (оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу односно 
стручном испиту); потврду о радном искуству, 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
воарајућег образовања (оверену фотокопију 
или оригинал); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, оверену фото-
копију или оригинал); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оверну фотокопију или 
оригинал, не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених издатог на прописном 
обрасцу са холограмом (оверену фотокопију 
или оргинал); доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење из 
казнене евиденције МУП-а, оверену фотоко-
пију или оригинал, не старије од шест месеци); 
потврду повереника за заштиту равноправности 
да за кандидата није утврђено дискриминатор-
но понашање (оверену фотокопију или ориги-
нал, не старије од шест месеци), доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак 
за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (потврду/уверење из надлежног суда, 
оверену фотокопију или оригинал, не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ 
о резултататима стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата, уколико је вршен надзор 
(фотокопију извештаја просветног саветника); 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, 
важи само за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе (фото-
копију извештаја о спољашњем вредновању 
квалитета рада школе); доказ о поседовању 
лиценце за директора, ако је кандидат поседу-
је (оверену фотокопију лиценце за директора); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директо-
ра. Достављена документација се не враћа. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова, 
подносе се у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за избор директора“, лично или пре-
порученом поштом на адресу школе: Основна 
школа „Милорад Лабудовић Лабуд“ Барошевац, 
Ивањданска број 56а 11565 Степојевац. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у шко-
ли на телефон: 011/8158-725 и 8158-087.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДИША ЂУРЂЕВИЋ“
Лазаревац, Сјеничка број 3

Наставник биологије
са 50 % радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене 
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одредбом чл. 139. и члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 1. 
стечено одговарајуће образовање за настав-
ника у основној школи: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, 2. имају психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са 
децом и ученицима; 3. нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
имају држављанство Републике Србије, 5. знају 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз Пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете (одштампати га и приложити школи) 
кандидати су обавезни да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија, не старија од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
(уверење из казнене евиденције МУП-а, не ста-
рије од шест месеци); доказ да против кандида-
та није покренут кривични поступак за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(потврда/уверење из надлежног суда, не ста-
рије од шест месеци); доказ да кандидат зна 
српски језик на остварује образовно-васпит-
ни рад (достављају само само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио испит 
из познавања српског језика - оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју посебним решењем 
именује директор школе. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: попуњен формулар 
за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања, доступан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, доказ о стеченом обра-

зовању, уверење о држављанству, уверење о 
неосуђиваности. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове, и доставља је директо-
ру школе у року од осам дана од дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе од стране комисије. Прија-
ве доставити лично или путем поште на адресу 
школе: Основна школа „Диша Ђурђевић“, Сје-
ничка 3, 11550 Лазаревац. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на телефон: 011/8155-815.

PPU PLAY
11060 Београд Палилула, Иванковачка 6

e-mail.info@vrticplay.rs

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одгова-
рајућег смера. Кандидат мора испуњавати сле-
деће законом прописане услове за заснивање 
радног односа:1)да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл.140 и чл.141 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и члна 39 Закона о предшколском васпитању 
и образовању; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца , као и за кривична дела насиље у породи-
ци , одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лицаили родос-
крбављење, за кривично дело примање 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 међунаеродним павом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
која није у складуу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије;5)да зна дрпски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; потребно 
додатно искуство, познавање енглеског језика, 
пожељно познавање рада на рачунару.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне, медицинска сес-
тра васпитач. Кандидат мора испуњавати сле-
деће законом прописане услове за заснивање 
радног односа: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл.140 и чл.141 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и члна 39 Закона о предшколском васпитању 
и образовању; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци , одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крбављење, за кривично дело примање 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 павом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
која није у складуу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5)да зна дрпски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
потребно додатно искуство, познавање енглес-
ког језика, пожељно познавање рада на рачу-
нару.

ОСТАЛО: пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “Послови” искључиво путем електронске 
поште на адресу:info@vrticplay.rs са назна-
ком “За конкурс”. Кандидати треба да доставе 
попуњен пријавни формулар, који се преузи-
ма са званичне станице Министарства просве-
те науке и технолошког развоја (скениран); 
биографију; диплому (скенирани оригинал); 
уверење да није осуђивано од стране МУП-а; 
потврду о познавању енглеског језика. Посеб-
но лекарско уверење да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом издато у задњих шест месеци, доставља 
изабрани кандидат при закључењу уговора о 
раду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног 
професора

на одређено време од 5 година за ужу 
научну област Моторна возила

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет, VIII 
степен стручне спреме - научни степен доктора 
наука и други услови утврђени Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“ бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Машинског 
факултета.

2) Наставник у звању ванредног 
професора

на одређено време од 5 година за ужу 
научну област Термотехника

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет, VIII 
степен стручне спреме - научни степен доктора 
наука и други услови утврђени Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“ бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Машинског 
факултета.

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс (у три примерка), доставити у писаној 
форми (у једном примерку): биографију, ове-
рене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошколских 
исправа о одговарајућој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, списак радова и сепа-
рате објављених радова и својеручно потписа-
ну изјаву о изворности која је у електронском 
облику доступна на линку: http://www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-
zvanje-izvornost-obrazac5.doc. Биографију и спи-
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сак радова доставити и у електронском запису. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факул-
тет, Краљице Марије бр.16, 11120 Београд 35, 
соба 121, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурсa.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“MOJ MONTESSORI”

11000 Београд, Генерала Анрија 26

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат за васпитача мора да 
испуњава следеће услове: 1. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 2. 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, запу-
шитање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. има држављанство 
Републике Србије и 4. да зна српски језик као 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Послове васпитача може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање прописа-
но Законом о основама система образовања и 
васпитања и посебним законом и то: 1. високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на ( мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије ) 
и специјалистичке струковне студије по про-
писима који су уређивали високо образовање 
у периоду од 10. септембра 2005. године до 7. 
октобра 2017. године; 2. високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3. високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије ), студијама у 
трајању од три године или више образовање; 
4. средње образовање и године радног иску-
ства на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу прописа којима се уређује област 
предшколског васпитања и образовања. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања овог огласа. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о кандидату ( име, 
презиме, адреса пребивалишта, контакт теле-
фон). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Контакт телефон 
је 062/332-883; пријаве на конкурс са доказима 
потребно је послати на маил адресу ПУ: hello@
mojmontessori.com

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ВОЖД”

11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Наставник практичне наставе у 
посебним условима за подручје рада 

личне услуге, образовни профил 
женски фризер

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа предвиђени прописани чланом 24. став 
1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 

тумачење), Посебни услови прописани чланом 
139. чланом 140. став 3. чланом 141. став 4. и 
чланом 142. став 5. 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 чла-
ном 7. став 1. тачком 5. Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у школи за основ-
но и средње образовање „Вожд” у Београду 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/97, 3/2005, 4/2009 и 2/2017). У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које 
испуњава поред услова предвиђених Законом 
о раду и услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
то да: 1) има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140. став 3. чланом 141. став 4. и 
чланом 142. став 5. 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 чла-
ном 7. став 1. тачком 5. Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у школи за основно 
и средње образовање „Вожд” у Београду („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/97, 
3/2005, 4/2009 и 2/2017); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз 
пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који могу наћи на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потребно је да кандидати доставе шко-
ли следећу документацију: Радну биографију; 
Оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; Оригинал 
уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); Оригинал уверење да 
за кандидата није утврђено дискриминатор-
но понашање у складу са Законом о забрани 
дискриминације („Сл. гласник РС”, бр. 22/2009 
и 52/2021), не старије од 6 месеци; Оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
Оригинал или оверену копију извода из мати-

чне књиге рођених (на прописаном обрасцу). 
Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, доставља доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Посебно ће 
се ценити искуство и оспособљеност кандида-
та за рад у специјалним школама за ученике 
са поремећајем у понашању. Кандидате који 
испуњавају услове конкурса конкурсна коми-
сија упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Подаци који се прикупљају у току конкурсног 
поступка биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни фор-
мулар са потребном документацијом, односно 
доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу: Школа за основно и средње 
образовање „Вожд”, Булевар ослобођења 219, 
11042 Београд, у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурс за наставника практичне 
наставе у посебним условима за подручје рада 
личне услуге, образовни профил женски фри-
зер”, поштом или лично у секретаријату шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Све додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе, радним данима, на број телефона:  
011/3097-013.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

Кладово, 22.септембар 13
e-mail: muzicka.nastavnici@gmail.com

Директор установе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за дирек-
тора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 139. и чланом 140. 
став 1. тачка 1. и 2., овог закона и то: 1. Посе-
дује одговарајуће високо образовање из чла-
на 140. став 1. и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018-
др. закон, 6/2020 и 129/2021) за наставника 
музичке школе и подручја рада: култура и јав-
но информисање, за педагога или психолога 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, 
основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године), 
а само изузетно, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140. ст. 1. и 2. овог закона, 
дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140. став 3. овог закона за наставника 
ове врсте школе ( одговарајуће високо обра-
зовањем на студијама првог степена -основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије, студије у трајању од 
три године или више образовање), дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 2. да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
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ног сарадника (лиценцу); 3.да има положен 
испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од ступања на 
дужност), 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 6. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 7. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца,  8. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; 9. да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 10. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик); Канди-
дат који се пријављује на радно место дирек-
тора школе доставља: - одштампан, попуњен 
и потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице МПНТР (htp:/www.mpn.gov.
rs); радну биографију са личним подацима, 
као и подацима о кретању у служби или рад-
ном месту; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, уз 
мастер диплому прилаже се диплома основних 
студија у оригиналу или овереној фотокопији; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду да има најмање 8 година 
рада у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци од дана изда-
вања (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење надлежне Полицијске управе да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, не старије 
од 6 месеци од дана издавања, (оригинал или 
оверена фотокопија); оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак: а) 
доношењем наредбе о покретању истраге; б) 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага; в) доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога 
– за кривична дела из члана 139. став 1. Тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га канди-
дат поседује, у супротном потребно је достави-
ти потврде да није вршен стручно-педагошки 
надзор у раду кандидата, издат од свих устано-
ва у којима је кандидат радио; доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе 
– извештај Министарства просвете (достављају 

кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора школе) у супротном је потребно 
доставити потврду да у периоду његовог манда-
та није вршен стручно-педагошки надзор шко-
ле; лиценцу за директора школе у оригиналу 
или овереној фотокопији (ако кандидат поседу-
је лиценцу за директора школе); доказ о знању 
српског језика доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику; фотокопију личне карте или очита-
ну личну карту; предлог мера, организације и 
начина руковођења школом које би спровео као 
директор. Потребна документа могу се поднети 
у оригиналу или овереној фотокопији. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора и потребном документацијом 
доставља на адресу школе: Основна музичка 
школа “Константин Бабић” Кладово, 22.септем-
бар 13, 19320 Кладово, (са назнаком – конкурс 
за директора школе). у затвореној коверти, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора”, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве као ни фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће се узети у разматрање. Након 
разматрања пристиглих пријава, Комисија за 
избор директора школе ће обавити интервју са 
кандидатима који испуњавају услове за избор 
директора. Министар у року од 30 дана од дана 
пријема документације врши избор директора 
школе и доноси решење о његовом именовању, 
о чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Пријављени кандидати писме-
но ће бити обавештени о именовању директо-
ра у складу са законом. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају кан-
дидатима. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе, преко теле-
фона 019/808-068, 064/5982-954 и на е-маил: 
ms-konstantin-babic.kladovo@schools.gov.rs

УМЕТНИЧКА ШКОЛА 
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Наставник теоретских предмета
на одређено време, до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани музички педагог, дипломирани музичар 
- педагог, мастер теоретичар уметности, про-
фесионални статус - музички педагог, музички 
теоретичар. Услови за радно место наставника 
теоретских предмета је одговарајуће образо-
вање и то: 1) високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне 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. Изузет-
но, високо образовање стечено: 1) на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), 2. психичка , физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима , накнад-
но – пре закључења уговора. 3. потврда 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 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. Кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и члана 
и члана 17. тачка 1.3.1. Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места у Умет-
ничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину. 
6)Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете 7) Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс, кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, 
оверен препис дипломе о стеченој стручној 
спреми од стране јавног бележника , суда или 
општинске управе за градове и општине у који-
ма нису именовани јавни бележници, уверење 
о некажњавању, лекарско уверење, остала 
документа којима се доказује испуњеност усло-
ва конкурса, личну биографију. Описи посло-
ва за радна места су утврђена Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у 
Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготи-
ну кандидатима су доступани на увид у просто-
ријама Секретаријата школе радним данима од 
08 до 10 часова. Пријаве и доказе о испуњењу 
услова кандидати могу предати лично Секрета-
ријату школе, или послати поштом на адресу 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за запошљавање”. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Остали кан-
дидати добиће обавештење о избору по кон-
курсу. Кандидат, наставник клавира, који буде 
изабран по овом конкурсу дужан је да, ради 
заснивања радног односа, достави лекарско 
уверење о здравственој способности у складу 
са позитивним прописима. Тек након доношења 
наведеног документа могуће је заснивање рад-
ног односа одређено време. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе или на 
наведени телефон.

ОШ “ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из чла-
на 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука – у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући 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. сеп-
тембра 2005. године), за наставника основне 
школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпи-
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тача и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора Школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 3. истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три године, 
или више образовање, за наставника основне 
школе, 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. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: -овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци) у оригиналу или овереној фотокопији; 
извод из матичне књиге рођених у оригиналу 
или овереној фотокопији; оверену фотокопију 
или оригинал документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања из чл.139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; –уверење Казнене евиденције 
надлежне Полицијске управе МУП-а, не старије 
од 30 дана у оригиналу или овереној фотоко-
пији; потврду Повереника за заштиту равноп-
равности да није утврђено дискриминаторно 
понашање из чл.139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
не старије од 30 дана, у оригиналу или ове-
реној фотокопији; доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом - без обзира на изре-
чену кривичну санкцију – уверење надлежног 
основног и вишег суда не старије од 30 дана 
у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о 

знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику) у оригиналу или у овереној фотокопији; 
оверену фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује), односно одго-
варајући доказ о похађаном прописаном про-
граму обуке за директора установе у овереној 
фотокопији (ако га кандидат поседује); потврду 
о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања у складу са Законом; доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника), односно 
установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); документ о прегледу кре-
тања у служби са биографским подацима. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља именовани кандидат пре закључења 
уговора о раду на одређено време односно 
пре доношења решења о премештају на радно 
место директора. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон 030/581-138. 
Пријаве са доказима и одговарајућим докумен-
тима достављају се у затвореним ковертама, 
са назнаком „За конкурс за директора” , лично 
или поштом на адресу школе : ОШ „Велимир 
Маркићевић”, Светог Саве 39, 19250 Мајданпек. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 6

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане одредбом чл.139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. да 
имају одговарајуће образовање: најмање IV 
степен стручне спреме, да зна ромски језик, 
завршен програм обуке за педагошког асистен-
та; 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривнчно дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно - васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке 1, 3)-5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тач.2) пре закључења уговора о раду.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.08.2023

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане одредбом чл.139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. да 
имају одговарајуће образовање: најмање IV 
степен стручне спреме, завршен програм обуке 
за андрагошког асистента; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке 1, 3)-5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тач.2) пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: за сва радна места: уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет стране Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, као и (оригинал или 
оверене копије): доказ о стручној спремл; доказ 
да кандидат има завршену обуку за педагош-
ког асистента, односно андрагошког асистен-
та (педагошки асистент: Сертификат издат од 
стране министарства надлежног за послове 
образовања; андрагошки асистент: Интегрални 
програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; очитану 
личну карту (или фотокопију личне карте без 
читача); доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела набројана у тачки 
3 (уверење из казнене евиденције МУП-а, не 
старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији “Послови”. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија која ће бити именована 
од стране директора школе, сходно и у роко-
вима прописаним одредбом чл.154. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, а сви кандидати у прија-
ви треба да наведу контакт телефон. Прија-
ве доставити лично код секретара школе или 
послати поштом на адресу: ОШ “Вук Караџић”, 
ул. Моше Пијаде бр. 6, 19210 Бор, са назнаком 
“Пријава на конкурс за радно место педагош-
ког асистента”, односно “Пријава за конкурс 
за радно место андрагошког асистента”. За све 
додатне информације, обратити се мејлом на 
osvukkaradzicbor@gmail.com.

ЧАЧАК

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ

32240 Лучани, Радничка бб.

Оглас за радно место васпитача објављен у 
публикацији НСЗ „Послови“, број 998-999 од 
03.08.2022. године, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ

32240 Лучани, Радничка бб.
тел. 032/817-339

Васпитач
2 извршица

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће опште услове, а на основу чланова 139. и 
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140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. Закон, 6/20 
и 129/21); да имају одговарајуће образовање; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да познају језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад (српски 
језик). Одговарајуће образовање је регулисано 
чланом 141. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – 
др. Закон, 6/20 и 129/21) и то васпитач који 
је стекао одговарајуће високо образовање за 
васпитача, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), односно 
васпитач који је стекао одговарајуће обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, односно, изузетно, стечено 
одговарајуће високо образовање за васпитача 
на студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да поднесу: 1) 
пријаву на конкурс на пријавном формулару 
који се може преузети и попунити са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. 2) Уз пријаву подне-
ти и кратку радну биографију; 3) оверен препис 
(копија) дипломе, односно уверења о стеченој 
стручној спреми; 4) уверење о држављанству; 
5) извод из матичне књиге рођених; 6) уверење 
МУП-а да нису правоснажном пресудом осуђи-
вани за кривично дело из члана 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (наведено у општим условима кон-
курса). Изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење о здравственој способности. Докумен-
та морају бити оригинал или оверене копије 
не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу Предшколска 
установа „Наша радост“ Лучани, Радничка бб, 
32240 Лучани, препорученом поштом или доне-
ти лично у просторије Предшколске установе 
на наведеној адреси, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Достављена документа-
ција се не враћа.

ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, 13. септембар 58

тел. 032/661-116

Стручни сарадник - библиотекар

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 1) да има одго-
варајуће образовање за радно место струч-

ни сарадник-библиотекар у гимназији у скла-
ду са чланом 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 чл.12. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022 од 5. маја 2022.); Послове библи-
отекара може да обавља: професор језика и 
књижевности, односно књижевности и језика, 
смер за библиотекарство; дипломирани биб-
лиотекар - информатичар; професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност и 
теорију књижевности; лице које испуњава усло-
ве за наставника гимназије, односно стручног 
сарадника - педагога или психолога; професор 
народне одбране; професор, односно дипломи-
рани филолог за италијански језик и књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог 
за шпански језик и књижевност; дипломирани 
компаративиста и библиотекар; мастер библио-
текар - информатичар; мастер филолог (главни 
предмет, односно профил: библиотекарство и 
информатика); мастер професор језика и књи-
жевности (главни предмет, односно профил: 
библиотекарство и информатика); професор 
српске књижевности и језика, 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; уверење о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања, издато 
од стране МУП Србије; доказ о знању српског 
језика достављају кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику; 
радну биографију – пожељно. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Ори-
гинали уверења не смеју бити старији од шест 
месеци. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. На коверти назначи-
ти „За конкурс“. Пријаве на конкурс слати на 
адресу: Гимназија Ивањица, 13.септембра 
58. 32250 Ивањица, тел. 032/661-116, e-mail: 
ivanjickagimnazija@mts.rs

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, Милинка Кушића 112
тел. 032/661-513

Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове

Опис посла: књижи главну књигу Дома; врши 
плаћање примљених фактура; врши пријем, 
контролу и груписање улазне и излазне доку-
ментације и даје налог за финансијско задужи-
вање; врши усаглашавање са главном књигом 
свих конта за обрачун зарада, накнада зарада 
и других примања; води прописане електрон-
ске евиденције и обавља електронска плаћања; 
контролише евидентирање пословних промена 
у пословним књигама и евиденцијама; прати 
и усаглашава стање књига основних средста-
ва и главне књиге; прати измиривање обавеза 
по основу пореза на добит; учествује у изради 
обрачуна пореза на додату вредност; израђује 
месечне извештаје о документацији и одго-
воран је за њихову тачност; ажурира подат-
ке у одговарајућим базама; пружа подршку у 
изради периодичног и годишњег обрачуна; 
врши рачунску и логичку контролу месечних 
извештаја, обрађује податке и израђује ста-
тистичке табеле; води аналитику добавља-
ча; испоставља налоге за наплату и исплату и 
заводи их у дневник благајне; води аналити-
ку купаца и добављача и усаглашава њихово 
стање са главном књигом; води месечне спе-
цификације о стању дуговања и потраживања 
купаца и добављача и са њом упознаје руково-
диоца финансијске службе ради даље наплате 
– уплате; учествује у изради периодичних обра-
чуна и годишњег обрачуна; учествује у обради 
пописа; обрачунава зараде и накнаде зарада 
и саставља исплатне листе за Дом; месечно 
сравњује и усклађује по вредности картотеку 
материјалног књиговодства са главном књигом; 
сравњује и усклађује стање на почетку месеца 
за претходни месец са стањем у финансијском 
књиговодству, као и количинско стање са еко-
номом Дома; врши проверавање стања имовине 
на залихама, упоређује је са стањем у књигама 
и предлаже мере за ликвидацију вишкова зали-
ха и непотребног материјала; врши амортиза-
цију основних средстава и периодичне амор-
тизације основних средстава; води картотеку 
материјала и ситног инвентара по количини и 
вредности; месечно сравњује и усклађује по 
количини картотеку материјалног књиговод-
ства са картотеком магацина; води евиденције 
ученика, уплате и усклађује их са васпитачи-
ма; врши пријем готовине у благајну од услуга 
које Дом пружа трећим лицима; сва наплаћена 
и примљена новчана средства предаје Управи 
за трезор; врши исплату готовине из благајне 
Дома на основу налога за исплату; врши обра-
чун и исплату накнада за долазак и одлазак 
са рада запосленима; води благајнички днев-
ник; обавља и друге послове по налогу шефа 
финансијске службе и директора Дома; за свој 
рад одговоран је координатору финансијских и 
рачуноводствених послова и директору Дома.

УСЛОВИ: да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима. Да је 
лице држављанин Србије. Стручна спрема/
образовање: Послове референта за финан-
сијско-рачуноводствене послове у дому уче-
ника може да обавља: средње образовање; IV 
степен стручности, економска школа, правно 
- пословна школа или гимназија; знање рада 
на рачунару; психичка, физичка и здравстве-
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на способност за рад са ученицима; да није 
правоснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање шест месеци и 
за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Потребна докумен-
тација: радна биографија, оверена фотокопија 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење МУП-а да 
лице није осуђивано прибавља послодавац за 
лице са којим ће бити закључен уговор о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Директор након истека рока за 
подношење пријава врши ужи избор кандидата 
које упућује на проверу способности. Пријаву 
са доказима о испуњавању тражених услова и 
сажету биографију доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу Дома, са назнаком: „За 
конкурс” Дом ученика средњих школа Ивањица 
Милинка Кушића 112; 32250 Ивањица Контакт 
телефон: 032/661-513.

ОСНОВНА ШКОЛА “КОТРАЖА”
32235 Котража

тел. 032/856-113

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139. и 140 став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
Гл. РС”, бр. 88/2017, 27/18- др.закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће 
образовање из чл. 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе , за педагога и пси-
холга, то јест образовање стечено: на студија-
ма другог степена – мастер академских студија, 
мастер струковне студије или специјалистичке 
академске струдије и то студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне струдије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, са предходно завршеним 
студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. На основним струдија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника основне школе, и стручног сарад-
ника – педагога или психолога; да има обуку и 
положен испит за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену 
способности 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 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 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 којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Директор школе 
се бира на период од 4 године. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис / оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверен препис / оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу (дозволу) за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, односно положеном 
стручном испиту; потврду о радном искуству - о 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; лекарско уверење, изда-
то након објављивања конкурса, као доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; доказ/уверење 
о знању српског језика као језика на којем се 
у школи изводи образовно-васпитни рад (ако 
се из дипломе о стеченом образовању може 
утврдити да је образовање стечено на српском 
језику, не треба подносити доказ о знању јези-
ка); уверење о неосуђиваности у смислу члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат је дужан 
да достави: 1)уверење из казнене евиденције 
МУП-а, издато по објављивању конкурса, 2) 
уверење надлежног суда опште надлежнос-
ти, издато по објављеном конкурсу, уверење 
о држављанству Републике Србије;не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
у оригиналу; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора школе); ове-
рен препис / фотокопију лиценце за директора 
школе (ако је кандидат поседује); формулар за 
пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на тел. 
032/856-113. Пријаве на конкурс са прилози-
ма – доказима о испуњавању услова конкурса 
кандидати достављају поштом, препорученом 
пошиљком на адресу ОШ” Котража” 32235 Кот-
ража, са назнаком „Конкурс за директора шко-
ле”.

ЈАГОДИНА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Служ-
бени гласник РС” бр, 24/05,61/05, 54/09, 
32/13, 75/14,13/2017-одлука УС, 113/17 и 
95/2018-аутентично тумачење) као и посеб-
не услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-
др. Закон, 10/19 ,6/20 129/21), односно да: има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140.Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета , стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник” бр.4/2022) и то: професор 
језика и књижевности односно књижевности и 
језика, смер за библиотекарство; дипломирани 
библиотекар - информатичар; професор однос-
но дипломирани филолог за општу књижевност 

и теорију књижевности ; лице које испуњава 
услове за наставника стручне школе односно 
стручног сарадника – педагога или психолога; 
професор народне одбране; професор однос-
но дипломирани филолог за италијански језик; 
професор осносно дипломирани филолог за 
шпански језик; дипломирани компаративиста и 
библиотекар: мастер библиотекар - информати-
чар; мастер филолог (главни предмет односно 
профил библиотекарство и инфоматика; мас-
тер професор језика и књижевности (главни 
предмет односно: профил - библиотекарство и 
информатика; професор оријенталистике; про-
фесор српске књижевности и језика.

Наставник машинске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Служ-
бени гласник РС” бр, 24/05,61/05, 54/09, 
32/13, 75/14,13/2017-одлука УС, 113/17 и 
95/2018-аутентично тумачење) као и посеб-
не услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-
др. Закон, 10/19 , 6/20 и 129/21), односно 
да: има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140.Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада машинство и обра-
да метала („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр.4/22 ) 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 машинског инжењерства 6 )дипломи-
рани инжењер машинства – мастер 7). мастер 
инжењер машинства, претходно завршене сту-
дије првог степена – основне академске студије 
у области машинства.

Стручни сарадник педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Служ-
бени гласник РС” бр, 24/05,61/05, 54/09, 
32/13, 75/14,13/2017-одлука УС, 113/17 и 
95/2018-аутентично тумачење) као и посеб-
не услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-
др. Закон, 10/19 ,6/20 129/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка из опште образовних предмета и стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама(,,Службени гласник - Просветни глас-
ник” бр.4/22) и то: дипломирани педагог; про-
фесор педагогије; дипломирани школски пси-
холог-педагог; дипломирани педагог - мастер; 
мастер – педагог. Лице које је стегло академски 
назив мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије педагогије. Канди-
дат мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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 родоскрвнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
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 санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
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наторно понашање; мора да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и 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, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 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 
дискриминаторно понашање, не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у Школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у Школи); радну био-
графију (пожељно доставити). Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија од три члана 
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 пријава. Сви кандидати који испуња-
вају услове, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
разултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Комисија сачињава образ-
ложену листу кандидата у року од 8 дана од 
обављеног разговора доставља је директору 
и директор школе доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на адре-
су: Прва техничка школа, Кнегиње Милице 101, 
35000 Јагодина, са назнаком „За конкурс” или 
донети лично у канцеларију секретара школе, 
радним данима до 14 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, путем телефона 035/8221-492. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

О.Ш. “МОМЧИЛО ПОПОВИЋ 
ОЗРЕН”

35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо обра-

зовање, у складу са чл. 139. и чл. 140. ст. 1. 
тач. 1) и 2) Закона о основама система образо-
вања и васпитања - одговарајуће високо обра-
зовање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005.
год. и одговарајуће образовање у складу са чл. 
3. ст. 1. тач. 8. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022) - 
лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из 
области физике; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: 2. биографију са радном биографијом; 
3. оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 4.Уверење из казнене 
евиденције МУП-а надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
(не старије од шест месеци); 5. оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); 6. 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од шест месе-
ци); 7. доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику); 8. 
лекарско уверење надлежне здравствене уста-
нове (доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма) доставља кандидат, који буде примљен у 
радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу “Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама, на 
адресу школе: ОШ “Момчило Поповић Озрен”, 
Глождачки венац 23а, 35250 Параћин, са наз-
наком „За конкурс - за радно место наставник 
физике”.

Наставник географије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
25% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чл. 139. и чл. 140. ст. 1. 
тач. 1) и 2) Закона о основама система образо-
вања и васпитања - одговарајуће високо обра-

зовање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005.
год. и одговарајуће образовање у складу са чл. 
3. ст. 1. тач. 7. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 ) - 
лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из 
области физике; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
1. Попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: 2. биографију са радном биографијом; 
3. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 4. уверење из казнене 
евиденције МУП-а надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
(не старије од шест месеци); 5. оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); 6. 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од шест месе-
ци); 7. доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику); 8. 
лекарско уверење надлежне здравствене уста-
нове (доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма) доставља кандидат, који буде примљен у 
радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу “Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама, на 
адресу школе: ОШ “Момчило Поповић Озрен”, 
Глождачки венац 23а, 35250 Параћин, са наз-
наком „За конкурс - за радно место наставник 
географије”.

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 

2022/2023 год. односно до 31.08.2023.
год.

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, 
6/2020 и 129/2021) и услове прописане Правил-
ником о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС”, бр. 87/2019 
и 106/20), и то: да кандидат има одговарајуће 
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образовање IV степен стручне спреме; да има 
завршен прописан програм обуке за педагошког 
асистента; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат 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 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, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс, 
достави следећу документацију: 1. Попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део 
ново); 2. кратку биографију; 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 4. 
сертификат или оверену фотокопију сертифи-
ката, издат од стране министарства просвете о 
савладаном програму обуке за педагошке асис-
тенте; 5. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 6. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или ов. фотокопија); 
7. Уверење о неосуђиваности за дела из чл. 
139. ст. 1. тач. 3) Закона, које издаје надлежна 
служба МУП-а; 8. доказ о знању српског јези-
ка – уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Фотокопије морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Иза-
брани кандидат, пре заснивања радног односа, 
дужан је да достави лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи, у складу са 
чл. 154. ст. 2. Закона. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана, 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, на адресу школе: ОШ “Момчило 
Поповић Озрен”, Глождачки венац 23а, 35250 
Параћин, са назнаком „За конкурс - за радно 
место педагошки асистент”.

ПОЉОПРИВРЕДНО - 
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Наставник физике у Пољопривредно 
- ветеринарској школи са домом 

ученика „Свилајнац”
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

директора

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл.139., 140., 141. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др.закон, 

10/19 и 6/20), и то да:1) поседује одговарајуће 
образовање у складу са одредбама члана 139., 
140., 141. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022); 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 тре-
ба да доставе следећа документа: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, и то: 
за радно места наставника: диплому о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у 
складу са одредбама члана 139., 140., 141. и 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022); 
Извод из Матичне књиге рођених; Уверење 
о држављанству Републике Србије; Доказ да 
кандидат није осуђен правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139. 
став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18-др.законик, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и то: Уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води кри-
вични поступак; Уверење из казнене евиден-
ције о неосуђиваности; Доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно – 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, односно лекарско уверење надлежне уста-
нове, прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Све исправе, односно докази морају бити 
у оригиналу или оверене у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. галасник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) 
и не могу бити старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију тј. доказе о испуњености услова, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром 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 неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе 
на адресу: Пољопривредно-ветеринарска шко-
ла са домом ученика „Свилајнац”, Краља Петра 
Првог 64, 35210 Свилајнац. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на тел. 035/323-594.

КИКИНДА

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”
23300 Кикинда, Краља Петра I 63

тел. 0230/400-390
E-mail: jpskola@gmail.com,  

sekretra.jova.kikinda@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139 и чл. 140 ставовима 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 12/2021; у даљем 
тексту: Закон) – чл.122 ст.2 Закона, а које 
има одговарајуће образовање за наставника, 
педагога и психолога основне школе из чла-
на 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог (чл.122 ст. 5 Закона), а изузетно ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ста-
вови 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (члан 122 
став 6 Закона). Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021; у даљем тексту: Пра-
вилник) прописани су степен и врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Докази о постојању услова: 1. да 
има образовање из чл. 139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона – доказује се подношењем оверене 
фотокопије дипломе, односно уверења о стече-
ном високом образовању у степену и врсти из 
Правилника. Лица која су образовање стекла у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чл. 140. Закона или су образовање стекли 
у систему војног школства или у иностран-
ству, као доказ о испуњености услова у погле-
ду стеченог образовања, достављају оверену 
фотокопију решења министарства надлежног 
за послове образовања (чл.143 Закона); 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима из чл. 139 
ст. 1 тач. 2) Закона – доказује се подношењем 
оригинала или оверене фотокопије лекарског 
уверења надлежне службе медицине рада пре 
закључења уговора о раду, 3. да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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-
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шање из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да није 
против кандидата покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора. – доказује се подношењем оригина-
ла или оверене фотокопије уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова и 
надлежног Основног суда ( не старије од шест 
месеци), 4. да је држављанин Републике Србије 
из чл. 139 ст. 1 тач. 4) Закона - доказује се под-
ношењем оригинала или оверене фотокопије 
(не старије од шест месеци), 5. да зна српски 
језик као језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона - лица која су одговарајуће образовање 
стекла на српском језику подносе доказ као за 
тачку 1., а уколико одговарајуће високо образо-
вање није стечено на српском језику доставља 
се оверена фото-копија потврде/уверења да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положило испит 
из језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (члан 141 став 7 Закона); 6. 
да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника из чл. 122 ст. 5 Закона 
– доказује се подношењем оригинала или ове-
рене фотокопије дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 7. да има обу-
ку и положен испит за директора установе из 
чл. 122 ст. 5 Закона – доказује се подношењем 
оверене фотокопије уверења о положеној обу-
ци и испиту за директора (изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност (чл. 122 ст. 9 Закона), а 
директору који не положи испит за директора 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност, престаје дужност директора (члан 122 
став 10 Закона); 8. да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања из чл. 122 ст. 5 Закона – доказује се 
подношењем потврде/уверења или овереном 
фотокопијом истих издатим од стране посло-
даваца код којих је обављао напред наведене 
послове, 9. осим напред наведене документа-
ције на конкурс уз пријаву кандидат доставља 
и извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од шест месеци), односно његову овере-
ну фотокопију за кандидате који су променили 
презиме односно име после издавања дипломе. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, Комисија цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) – чл. 123 
ст. 14 Закона – те уколико је у раду кандидата 
таквог надзора било, кандидат треба да дос-
тави и извештај, односно оверену фотокопију 
извештаја просветног саветника. Уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања – чл. 123 ст. 15 Закона.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у недељном листу Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Кандидати 
уз пријаву својеручно потписану достављају: 
преглед кретања у служби, биографске податке 
и податке о стручним и организационим способ-
ностима и конкурсну документацију наведену 
овим конкурсом путем поште на адресу Основ-
на школа “Јован Поповић”, Краља Петра Првог 
63, 23300 Кикинда или лично на напред наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”. Напоме-
на: Документација која се доставља уз пријаву 
кандитат доставља у три примерка (један при-
мерак чини оригинал или фотокопија наведене 
документације коју је оверио јавни бележник 
и још се у два примерка достављају обичне 
фотокопије оверених примерака). Непотпуне 

и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Неблаговремена пријава је пријава која је 
поднета након истека рока на који је конкурс 
објављен. Непотпуна пријава је она пријава 
која не садржи тражену конкурсну докумен-
тацију. Конкурсна документација се не враћа. 
Лице надлежно за контакт са кандидатима је 
координатор комисије секретар установе путем 
броја телефона 0230/400-390.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

24400 Сента, Главна 36
тел. 024/812-812

Наставник гитаре

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1) високо образовањена студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке сту-
дије) или образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године – образовни профил: 
дипломирани музичар (усмерење гитариста), 
дипломирани музичар (гитариста), академски 
музичар гитариста, мастер музички уметник 
(професионални статус гитариста), 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да 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 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) зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 
6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс с кратком 
биографијом-кретањем у служби доставити: 1. 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
лиценце; 2. извод из матичне књиге рођених; 
3. доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела набројана у тачки 3 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; 5. попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и налази се на сајту Министарства. Копије 
морају бити оверене, 

ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат 
треба да достави Школи пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Основна музичка школа „Сте-
ван Мокрањац”, Сента, Главна улица бр. 36. 
Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024 812 812.

Наставник клавира
са 70% норме (28 часова недељно) у 

издвојеном одељењу у Чоки

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Сл. Гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и95/2018 - аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: 1) високо образовањена студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке студије) 
или образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године – образовни 
профил: дипломирани музичар (пијаниста, 
оргуљаш, чембалиста), академски музичар 
(пијаниста, оргуљаш, чембалиста), мастер 
музички уметник (професионални статус – кла-
вириста, оргуљаш или чембалиста); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да 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 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) зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 
6 ЗОСОВ-а Уз пријаву на конкурс с кратком 
биографијом-кретањем у служби доставити: 1. 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
лиценце; 2. извод из матичне књиге рођених; 
3. доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела набројана у тачки 3 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; 5. попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и налази се на сајту Министарства. Копије 
морају бити оверене.

ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат 
треба да достави Школи пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документи-
ма слати на адресу: Основна музичка школа 
„Стеван Мокрањац” Сента, Главна улица 36. 
Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/812-812.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА ”25.МАЈ”
ВРАНИШТЕ ГОРА

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава следеће услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл.Гласник РС” ,бр.88/2017,6/2020 и 
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129/2021.) и да је стекао одговарајуће образо-
вање из члана 140.став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл.
Гласник РС” ,бр.88/2017,6/2020 и 129/2021.), 
за наставника основне школе,за педагога или 
психолога, дозвола за рад (лиценца за настав-
ника или стручног сарадника), обука и положен 
испит за директора школе,најмање осам година 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог образовања или најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, да 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 насиља 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 санкцијуи за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се одвија настава и 
васпитно образовни рад. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави:оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању и васпитању за наставника основне 
школе, педагога или психолога, не старије од 
шест месеци,оверену фотокопију документа о 
положеном стручном испиту или обавештење 
о положеном испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника,доказ о држављанству 
Републике Србије не старије од шест месеци,из-
вод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од шест месе-
ци), доказ о психичкој ,физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење пре склапања уговора о 
раду оригинал), доказ неосуђиваности и непо-
стојање дискриминаторно понашање из казне-
не евиденције МУП Републике Србије не ста-
рије од шест месеци, доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ (уверење из суда не старије 
од шест месеци оригинал или оверену фотоко-
пију), доказ - потврду од најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог образовања или 
потврду од десет година рада образовања и 
васпитања након стеченог адекватног образо-
вања (оригинал), доказ о знању српског језика 
осим кандидата који су на српском стекли обра-
зовање, доказ о резултату стручно-педагошком 
надзору у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника уколико га је било), резултати 
стручно - педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора уста-
нове (уколико га је било), преглед кретања у 
служби са биографским подацима. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса (ове-
рене фотокопије не старије од шест месеци) 
достављају се на адресу школе , са назнаком: 
”Конкурс за директора“. Конкурс ће спровести 
Комисија за избор директора школе коју је 
именовао Школски Одбор на својој седници. О 
резултату конкурса кандидати ће бити писме-
но обавештени након пријема решења о име-
новању директора школе од стране министра 
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве достављати на горе наведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. За све информације 
можете контактирати секретара школе на теле-
фон +383/44365-539.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“

38228 Зубин Поток 
тел. 028/460-108

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из става 1. тачка 1. подтачка (2) 
члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; лице које испуњава услове за 
наставника ове врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе и 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; лице које има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; лице које 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 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; лице које има држављанство Републике 
Србије; лице које зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Иза-
брани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до 2 
године од дана ступања на дужност. Кандидат 
подноси: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС; биографске 
податке, односно радну биографију; оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду о најмање 
8 година рада у области образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из казнене еви-
денције МУП-а не старије од 30 дана); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 

од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (не старији од шест месеци); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) – уколико га поседује; доказ о резулта-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претход-
но обављало дужност директора школе); уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и није покренута 
истрага; доказ да има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора школе (уколико га 
поседује); остала документа која могу послужи-
ти приликом доношења одлуке о избору. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају препорученом поштом на адре-
су: Средња школа „Григорије Божовић”, Јеле-
не Анжујске 17, 38228 Зубин Поток, са назна-
ком „Конкурс за директора школе” или лично у 
просторијама школе. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон 
број 028/460-108.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУРЂЕВДАН”, КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Првослава Стојановића 10. локал 7

тел. 034/6102-739

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог у установи  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају сле-
деће услове: Послове медицинске сестре - вас-
питача (за децу узраста до три године) може 
да обавља лице које има средње образовање 
- медицинска сестра-васпитач, као и лице које 
има одговарајуће више образовање, као и лице 
које има одговарајуће више образовање однос-
но одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије 
или специјалистичке струковне студије), на 
којима је оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста; Да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; Да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у одредби члана 139. став 
1. тачка 3). Закона о основама система образо-
вања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18.- др. закон, 27/18. – др. закон, 
10/19, 6/20, 129/21); Да има држављанство 
Републике Србије;Да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно – васпитни рад. 
Докази о испуњености услова за пријем у радни 
однос  наведени у условима конкурса саставни 
су део пријаве на Конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старији од 6 месе-
ци) подноси се пре закључења уговора о раду. 
Обавеза полагања испита за лиценцу. Канди-
дати прилажу: пријавни формулар (мора бити 
попуњен); потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном (ЦВ); овере-
ну копију дипломе (овера се врши код јавног 
бележника); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење да канди-
дат није осуђиван (Полицијска управа); дозвола 
за рад – лиценца. Напомена: кандидат који не 
поседује лиценцу, односно нема положен струч-
ни испит, дужан је да исти положи у законском 
року након заснивања радног односа. Напо-
мена: потребна документација коју кандидати 
прилажу, не може бити старија од 6 месеци. 
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Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Уста-
нови. Кандидати потребну документацију дос-
тављају: непосредно (лично) у канцеларију 7, 
у Првослава Стојановића 10, или путем поште 
на адресу: Предшколска установа „Ђурђевдан”, 
Крагујевац, Првослава Стојановића 10. локал 
број 7., 34000 Крагујевац. Потребна документа-
ција се предаје у затвореној коверти, са назна-
ком на предњој страни коверте, обавезно испи-
сати текст:„Комисији за пријем у радни однос 
по расписаном Јавном конкурсу за пријем на 
одређено време за радно место медицинска 
сестра - васпитач”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Конкурс је отво-
рен 8 дана, од дана јавног објављивања.

ОШ ,,ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7

тел: 034/6713-062

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука - у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за наставника 
основне школе, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уколико се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора Школе 

може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горенаведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образо-
вања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); оверен препис/фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
установе; оверен препис/фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседу-
је); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необа-
везно). Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара Школе и преко телефона 
034/6713-062.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ” ТОПОЛА

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/ 6811-48

Васпитач

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на студијима 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијима у трајању од три године или 
вишим образовањем; образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Кандидат попуњава пријавни 

формулар за пријаву на конкурс, који се нала-
зи на званичној интрнет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани пријавни формулар, кандидат дос-
тавља: оверену фотокопију дипломе, односно 
дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој струч-
ној спреми и уверење о положеним испити-
ма, уколико се прилаже уверење оно не може 
бити старије од шест месеци, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија, уверење о држављанству не старије 
од шест месеци (ако се доставља фотокопија 
мора бити оверена); уверење полицијске упра-
ве, не старије од шест месеци да лице 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 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, фотокопија уверења мора бити оверена; 
ако кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику - уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (лекар-
ско уверење) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

Медицинска сестра –васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

одсутне запослене на рад

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сес-
тра – васпитач. Кандидат уз пријавни формулар 
прилаже: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик), потврду о 
неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела коју издаје полицијска управа (оригинал); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству 
не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

Спремачица

УСЛОВИ: Први степен стручне спреме (осмого-
дишња школа). Кандидат уз пријавни форму-
лар прилаже: оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, о стеченом 
образовању, уверење или потврду о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела коју 
издаје полицијска управа (оригинал), уверење 
од суда да није под истрагом и да није покре-
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нут кривични поступак, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал), уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), очитану или 
фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: пријавни формулар са потребном 
документацијом слати на адресу: Авенија краља 
Петра I бр. 10/а, 34 310 Топола, са назнаком „ 
Конкурс за васпитача”. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор и има 
најмање три члана. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок: 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у штампаном издању часописа “Послови”. 
Контакт телефон: 034/6811-489.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор, за научну 

област: саобраћајно инжењерство, 
за ужу научну област: друмски и 

градски саобраћај
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилника о критеријуми-
ма за избор наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу и Правилника о 
ужим научним, уметничким и стручним облас-
тима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: диплому 
или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење 
о претходно завршеним степенима студија у 
оригиналу или овереној копији; оверену фото-
копију личне карте или очитану личну карту; 
биографију; доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства; оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства; списак стручних и научних радова, 
као и саме радове; уверење надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван за кривична дела 
у оригиналу или овереној копији; друге дока-
зе којима се доказује испуњеност прописаних 
услова, обавезних и изборних елемената за 
избор наставника. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, сви кандидати су обавезни да доста-
ве и у електронској форми на компакт диску – 
ЦД-у у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: 
https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве 
кандидата са прилозима доставити на адресу: 
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагује-
вац, Сестре Јањић 6 са назнаком радног места, 
научне области и уже научне области за коју се 
конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзите-
та у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент за научну 
област: машинско инжењерство, за 

ужу научну област: енергетика и 
процесна техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилника о критеријуми-
ма за избор наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу и Правилника о 
ужим научним, уметничким и стручним облас-
тима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: диплому 
или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење 
о претходно завршеним степенима студија у 
оригиналу или овереној копији; оверену фото-
копију личне карте или очитану личну карту; 
биографију; доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства; оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства; списак стручних и научних радова, 
као и саме радове; уверење надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван за кривична дела 
у оригиналу или овереној копији; друге дока-
зе којима се доказује испуњеност прописаних 
услова, обавезних и изборних елемената за 
избор наставника. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Сву докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса, сви кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми на компакт диску – цд-у 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на: https://
www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве кандида-
та са прилозима доставити на адресу: Факул-
тет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Ул. 
Сестре Јањић бр. 6 са назнаком радног места, 
научне области и уже научне области за коју се 
конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзите-
та у Крагујевцу.

ОШ “МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”
34313 Наталинци

тел. 034/821-191, 034/821-218

Професор хемије
на одређено време, до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Да кандидатима одговарајуће висо-
ко образовање, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Закону о осно-
вама система образовања и васпитања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена без условна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица, родоскрвнуће, закривична дела давање 
или примање мита, закривичнаделаизгрупепро-
тивполнеслободе, противправногсаобраћаја и 
противчовечности и других добара заштићених 
међународнимправом без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс доставити 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, документа о поседовању 
одговарајућег високог образовања према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службенигласник РС – Просветнигласникброј 
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) и одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству ( не старије од 6 месеци), доказ 
о неосуђиваности. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документа се достављају или 
у оригиналу или као оверене фотокопије. При-
ложена документација се невраћа. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Уз пријав-
ни формулар кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и доставити Школи, 
лично или на адресу ОШ “Милан Благојевић” 
34313 Наталинци. Додатне информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона 034/821-
191 и 034/821-218.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
( „Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, - одлука 
УС, 113/2017 И 95/2018 – аутентично тума-
чење), потребно је да кандидати испуњавају 
услове из члана 132., 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и услове 
предвиђене Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Првој техничкој школи. 
Кандидати морају испуњавати следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и зравствену способност за рад са 
децом и ученицима ( доказ се прибавља пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
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Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи:доказ о држављанству 
Републике Србије (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству) ориги-
нал или оверену фотокопију - не старије од 6 
месеци; оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које му је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела: насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и доказ да за кандидата 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-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; 
радну биографију. Кандидат (учесник конкурса 
за пријем у радни однос) - попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају Послодавцу.Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. овог закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава, канди-
дати 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 комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе.Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жал-
бу органу управљања, у року од осам дана од 
дана достављања решења из става 8. овог чла-
на. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
подносе, непосредно у секретаријат школе или 
препорученом поштом, са назнаком „Конкурс за 
радно место секретара школе”, на адресу: Прва 
техничка школа, Радоја Домановића 8, 34000 
Крагујевац. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату Школе и преко 
телефона: 034/332-461.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34000 Крагујевац, Букурешка бб.

тел. 034/370-112

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чл. 24. ст 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 

услове предвиђене чл. 139 ст 1 тач. 1, 2, 3, 4 
и 5 и чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и да има одго-
варајући степен стручне спреме према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2018 и 11/19) и то: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10 септембра 2005 године, 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/19); да кандидат 
има психичку, физичку и и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивам 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 собраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међунродним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је кандидат држављаним Републике 
Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне 
интернет странице) кандидати достављају сле-
деће доказе о испуњености услова за пријем 
у радни однос: диплому одговарајућег степе-
на и врсте стручне спреме (оверени препис 
или оверену фотокопију), а кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских студија; уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из чл. 139 ст.1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
из МУП-а да није старије од 6 месеци; уве-
рење о држављантву да није старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика (односи се на кандидате 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима – лекарско уверење, подноси се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаљи-
вање је 8 дана од дана објављивња конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адрсу 
школе: Основна школа „Свети Сава” 34000 Кра-
гујевац, Букурешка бб., са назнаком „Конкурс 
за наставника разредне наставе” или лично код 
секретара школе. Ближа обавештења се могу 
добити код секретара школе, на број телефона: 
034/370-112.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2

тел. 036/736-043

Наставник филозофије
на одређено време са 90% радног 
времена до повратка радника са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у гимназији  ( “ Сл.гласник РС- Про-
светни гласник”, бр.15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020, 3/2020 и 
1/2021) ) и члану 139. Закона о основама сис-
тема образовања и вапитања: професор фило-
зофије, односно дипломирани филозоф; мастер 
филозоф; дипломирани професор филозофије; 
мастер професор предметне наставе. Лице из 
тачке 8) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије филозофије. Уко-
лико школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава 
услове из става 1. ове тачке, наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада за пред-
мет Филозофија може да изводи и: професор 
филозофије и социологије. 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита , за кривич-
но 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 дискриминаторско понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да има обра-
зовање из психолошких , педагошких и мето-
дичких дисциплина на висиокошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања , 
од најмање 30 бодова , од којих по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова, 
у складу са чланом 142.став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из члана 142.став1. Закона о 
основама система образовања и васпитања, а 
кандидат који 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 пола-
гање испита за лиценцу; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: пријавни 
формулар који попуљава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који штампа и исти прилаже 
са документацијом; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
неосуђиваности; диплому или уверење о сте-
ченој стручној спреми; потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само за кандидате 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Доказе о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности 
кандидат који буде изабран доставља пре 
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закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве достави-
ти на адресу Гимназија, Милуна Ивановића 2., 
36350 Рашка, лично или поштом. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон 
036/736-043.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звању доцента 
за научну област грађевинско 

инжењерство за ужу научну област 
хидротехника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат наука из научне области за коју се настав-
ник бира. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених 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) 
кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању (“Сл. гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020-др.закон и 11/2021 – аутентично тума-
чење), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме - оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми као и оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним нивоима сту-
дија, одговарајуће доказе надлежних органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању и члана 
135. став 1. статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова као и саме 
радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су дужни да доставе 
и у електронској форми на компакт диску – ЦД 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.). Пријаве 
кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, ули-
ца Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор наставника у 
звање доцента за ужу научну област хидрое-
нергетика”. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

Наставник у звању доцента 
или вандредног професора за 

научну област економске науке 
за ужу научну област пословна 

информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат наука из научне области за коју се настав-

ник бира. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених 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) 
кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању (“Сл. гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020-др.закон и 11/2021 – аутентично тума-
чење), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме - оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми као и оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним нивоима сту-
дија, одговарајуће доказе надлежних органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању и члана 
135. став 1. статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова као и саме 
радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су дужни да доставе 
и у електронској форми на компакт диску – ЦД 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на : http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.). Пријаве 
кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, ули-
ца Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор наставника у 
звање доцента или вандредог професор за ужу 
научну област Пословна информатика”. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници 
Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се разма-
трати.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296, 036/314-302

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 140. став 1. и 2. и чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
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-
пинарне, 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 пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 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 оства-
рује образовно- васпитни рад; да има дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе. Кандидати 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 посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања са назнаком на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно истку-
ство; оригинал или оверена фотокопија лекарс-
ког 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 еви-
денције за кривична дела из чл. 139.став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања, издато после објављивања конкру-
са; оригинал или оверена фотокопија уверење 
о држављанству Републике Србије не старије 
од 6 месеци у тренутку подношења; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених не старије од 6 месеци у тре-
нутку подношења; оригинал или оверена фото-
копија 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 
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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 при-
лажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставити лич-
но или на адресу ОШ „Светозар Марковић” 
- Краљево, Цара Душана 2, 36000 Краљево у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у периодичном издању публикације Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови” са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора 
школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Лице задуже-
но за давање додатних информација о конкур-
су је секретар школе лично или на телефон: 
036/314-296.

ОШ ,,ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

Директор установе
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 140.ст.1 и 2,чл. 122 и 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (,,Служ-
бени гласник РС” број 88/2017,27/2018-др.зако-
ни,10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника у основној 
школи,односно педагога или психолога, 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 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.године; Лице из тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне,односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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-
кримининаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик, као 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад; да има психичку,физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима; доз-
волу за рад наставника,васпитача и стручног 
сарадника,обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно 
ако се на конкурс не пријави ни један кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које,уз  испуњеност оста-
лих горе наведених услова има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона тј. 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена(основне академске,односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или више образо-
вање,за наставника основне школе,дозволу за 
рад наставника,васпитача и стручног сарадни-
ка,обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 10 година рада у установи  на 
пословима образовања и васпитања,након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
уз пријавни формулар,одштампан са званич-
не интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја-формулар за 
пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања треба да приложи доказе да 
испуњава наведене услове и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о поседовању дозволе за рад - оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, доказ о годинама рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања,након стеченог одговарајућег образовања 
- потврду(у оригиналу или оверену фотокопију) 
о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага (не ста-
рије од 6 месеци), уверење надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова о казненој 
евиденцији за кривична дела из чл. 139.ст.1.
тач.3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (у оригиналу 
или оверену фотокопију) не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених (у ориги-
налу или оверену фотокопију) не старије од 
шест месеци, доказ/уверење да кандидат има 
обуку и положен испит за директора школе (у 
оригиналу или оверену фотокопију). Пријава 
која не буде садржала доказ/уверење о савла-
даној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном,а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе, доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на српс-
ком језику). Кандидат доставља потврду одго-
варајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика (у оригиналу или 
оверену фотокопију), доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује(овере-
на копија), у супротном је потребно достави-
ти потврду надлежне Школске управе, да није 
вршен стручно педагошки надзор кандидата, 
доказ о резултатима стручно педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе (оверена копија), у супротном 
је потребно доставити потврду надлежне Школ-
ске управе, да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно педагошки надзор школе; - био-
графију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора шко-
ле, доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад за ученицима - лекарско 
уверење о психичкој физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Доказ о пси-

хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији ,,Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву 
са пратећом документацијом, доставити лич-
но или га слати на адресу ОШ ,,Јосиф Панчић” 
Баљевац, 36344 Бошка Бухе 8, са назнаком 
,,Пријава за избор директора”.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6

тел. 037/811-761, 062/322-000
e-mail: skoladositejcicevac@gmail.com

Натавник предметне наставе - 
физичко и здравствено васпитање

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. 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. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то:
1) има одговарајуће високо образовање (и сте-
чени стручни назив звања како је прописано 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи „Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 ... 6/2022) и то стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије) и 
студијама у трајању од три године или више 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 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; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик.

ОСТАЛО: 1. 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 
васпитања (формулар може преузети са wеб 
адресе Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (htp://www. mpn.gov.rs)). Уз 
пријавни формулар кандидати треба да дос-
тави: биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (кандидати који су 
стекли звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама); доказ 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 
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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 
(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 овере-
на 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 образовно-васпит-
ни рад доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. 2. 
Пријаве доставити лично или поштом, са наз-
наком „За конкурс - за пријем у радни однос 
на радном месту Наставника физичког и здрав-
ственог васпитања – не отварати” на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Остале информа-
ције могу се добити од секретара школе: лично 
(понедељком, средом и петком); телефоном на 
број 037/811-761 и 062/322-000 или путем мејла 
skoladositejcicevac@gmail.com.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
„ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 11
тел. 069/8950-015

Спремачица / чистачица
на одређено време (3 месеца), због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду, за радно место спремачице/чис-
тачице требају да се испуне и услови прописа-
ни чланом 62. Закона о ученичком и студент-
ском стандарду (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 
55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019), као и 
услови из члана 44. Правилника о организацији 
и систематизацији послова и задатака Дома 
ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар”. 
Услови из члана 44. Правилника: Основно обра-
зовање. Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: Основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Кандидати 
подносе следећу документацију: 1. кратку био-
графију – ЦВ; 2. оверену фотокопију дипломе/
уверења о стеченом образовању; 3. уверење 
о држављанству; 4. извод из матичне књиге 
рођених; 5. уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (датум издавања не 
старији од 6 месеци); 6. уверење да кандидат 
није осуђиван (датум издавања не старији од 
6 месеци). Документација се доставља у ове-
реним фотокопијама и иста се не враћа канди-
датима. Пријаве се подносе лично или путем 
препоручене поште на горе наведену адресу. 
Контакт телефон је 069/8950-015. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 
спремачице/чистачице, донеће у законском 
року вршилац дужности директора Дома уче-
ника средњих школа „Пане Ђукић Лимар”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник српског језика и 
књижевности

са 50 % радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл.139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр.88/17, 27/18-др.закона, 10/19, 6/20 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника , стручних сарадника 
у одновној школи (“Сл.гласник РС-Просветни 
гласник”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 
, 11/2016 , 2/2017, 3/2017 , 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022), и то:1.да има одговарајуће образо-
вање; 2.да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3.Да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмањем три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела 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 слкаду са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4.да је држављанин 
Републике Србије; 5.да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Да 
има одговарајуће образовање из члана 140.став 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл.гласник РС”, број 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и то:1) да је стекао 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије):(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 
сртепена које комбинује целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.септембра 2005.године; лице из тачке 1) 
подтачка (2) одељка “Услови”мора да има завр-
шене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, 
односно групе предмета.Уз пријавни формулар 
који се попуњава на званичној интернет стани-
ци Министарства просвете и одштампан дос-
тавља школи.

Наставник географије
са 35 % радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл.139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр.88/17, 27/18-др.закона, 10/19, 6/20 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника , стручних сарадника 
у одновној школи (“Сл.гласник РС-Просветни 
гласник”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 
, 11/2016 , 2/2017, 3/2017 , 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 

4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022), и то:1.да има одговарајуће образо-
вање; 2.да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3.Да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмањем три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела 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 слкаду са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4.да је државља-
нин Републике Србије; 5.да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Да има одговарајуће образовање из чла-
на 140.став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”, број 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и то:1) 
да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије):(1) сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог сртепена које комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005.годи-
не; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка Усло-
ви мора да има завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајуће предмете, односно групе предмета. Уз 
пријавни формулар који се попуњава на зва-
ничној интернет станици Министарства просве-
те и одштампан доставља школи . За оба радна 
месте уз пријавни формулар који се попуњава 
на званичној инернет страници Министарства 
просвете и одштампан доставља школи , кан-
дидат треба да приложи оригинал или оверену 
копију:дипломе о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) ; 
извод из матичне књиге рођенох са холограмом; 
уверење из казнене евиденције при надлеж-
ној ПУ МУП-а (не старије од 6 месеци); краћу 
биографију. Доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који испуњавају услове конкурса биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима у надлежну службу 
за послове за запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Пријаве достави-
ти на горе наведену адресу лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ “
16251 Печењевце, Воје Митровића 4

тел. 016/3491-115

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може 
да буде лице које испуњава услове прописане 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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чл. 122., 139. и чланом 140. став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и 
то: 1. одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, педагога и психолога из чла-
на 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС бр. 
88/2017 , 27/2018- др. Закони, 10/2019,6/2020 
и 129/21), односно високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специљалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговоарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, под 
условом да су завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање, до 10. септембра 2005. 
године; 2. дозвола за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (лиценца /стручни 
испит); 3. обука и положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит за 
директора може бити изабран, али је дужан је 
да га положи у у року од две године од дана 
ступања на дужност); 4. најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања из члана 140. став 1. и 2. Закона. 5. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца 
или као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 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; 6. да није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора за кривично дело; 7. 
држављанство Републике Србије; 8. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 9. да зна српски језик 
на којем остварује образовно–васпитни рад. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140. став 1. и 2. Закона, за директо-
ра може бити изабрано лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. Закона 
за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
(кандидат који нема положен испит за дирек-
тора може бити изабран, али ће бити дужан је 
да га положи у у року од две године од дана 
ступања на дужност) и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
у року од две године од дана ступања н дуж-
ност. Осим утврђивања испуњености услова 
за избор директора, Комисија цени и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата - извештај просветног саветни-
ка. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави следеће доказе: диплома о стеченом 
одговарајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 

од шест месеци); доказ о знању српског јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику); доказ о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; доказ о положеном испиту за директора 
установе (ако је кандидат поседује); уверење 
издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије о неосуђиваности 
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора, (не старије од 6 месе-
ци); потврда Повереника за заштиту равноп-
равности да код кандидата није утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); потврда о радном искуству у области 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
установе), односно доказ - потврда да за вре-
ме обављања дужности директора није вршен 
стручно-педагошки надзор установе и оцена 
спољашњег вредновања ; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) односно 
доказ-потврда да није вршен стручно-педа-
гошки надзор у раду кандидата уколико истог 
није било; попуњен пријавни формулар са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (само за кандидате који нису у радном 
односу у школи, која врши избор директора). 
Сви докази уз пријаву се достављају у оригина-
лу или овереној копији. Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање (благовременом 
пријавом сматраће се пријава која је предата 
у року утврђеном конкурсом, а потпуном прија-
вом сматраће се пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове назначене у конкурсу). Пријава на 
конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
: име, презиме, адреса пребивалишта, односно 
боравишта, контакт телефон, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује. Пријава са 
потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе”. Пријаве се достављају на адресу 
Основна школа „Вук Караџић” Печењевце, Воје 
Митровића 4, 16251 Печењевце. Благовреме-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на тел.: 016/3491-115.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЦА СИНАДИНОВИЋ“ ПРЕДЕЈАНЕ

16222 Предејане, Омладинска 28
тел. 016/3406-117

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. и 
чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) однос-

но: 1. да је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: - сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; - студијама 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, 
при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из тачке 1. за наставника, педа-
гога или психолога, и то за рад у школи оне 
врсте и подручја рада којој припада Школа. 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 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 дискримина-торно 
понашање 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6. дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, 7. обуку и положен испит за директора 
установе, 8. најмање осам година рада у уста-
нови за образовање и васпитање, на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: 1) извод из матичне књиге рође-
них; 2) уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 3) доказ о 
стеченом одговарајућем степену и врсти обра-
зовања; 4) доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (лицен-
ца); 5) доказ о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи доказ о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); 6) доказ о траже-
ном радном искуству на пословима образовања 
и васпитања; 7) доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење надлежне здрав-
ствене установе не старије од шест месеци); 8) 
доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139. 
ст. 1. тач. 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење МУП), не старија 
од шест месеци; 9) доказ да није покренута 
истрага нити се води поступак пред надлежним 
судом, не старији од шест месеци; 10) доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
11) извештај просветног саветника о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(уколико га кандидат поседује); 12) уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно - педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања; 13) биографске податке са прегледом 
кретања током рада; 14) оквирни план рада за 
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време мандата и доказе о поседовању, орга-
низационих способности (факултативно). Сви 
наведени докази се достављају у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом могу се поднети 
непосредно или преко поште на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за директора школе“.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
16212 Свође, Тегошница

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити 
изабран кандидат који испуњава услове про-
писане чл. 122. 139.и 140.став 1.и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(,,Сл.гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 ,6/20 
и 129/21) и то: 1. Да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе 
за педагога или психолога школе стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке струковне студије) и то: студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине или одговарајуће науч-
не односно стручне области или области педа-
гошких наука, с тим да студије првог степена 
морају бити из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групу предме-
та на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.9.2005.године; 2. да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и 
стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; 3. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да има најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања после 
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има 
обуку и положен испит за директора (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); 6. да није осиђи-
ван 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 родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. да није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, 
потврђена оптужница или донето решење о 
одређивању притвора; 8. да има држављан-
ство Републике Србије; 9. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140.став 
1.и 2. Закона о основама ситема образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140.став 3стог закона, тј.висо-
ко образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, основне струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на сту-
дијама у трајању од 3 године или више образо-
вање за наставника основне школе и најмање 

10 година рада на пословима образовањаи 
васпитања у установи после стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: кандидат који се пријављује за рад-
но место директора школе попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани пријавни формулар 
прилаже уз следећу документацију: диплома о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о положеном стручном испиту, однсоно испи-
ту за лиценцу наставника или стручног сарад-
ника, лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не страије од 6 месеци), потвр-
ду да има најмање 8 година рада у установи 
у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
доказ о знању српског језика (кандидати који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику не подносе овај доказ), доказ да има 
обављену обуку и положен испит за директора 
(уколико је кандидат поседује), уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита и 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 дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, потврђена оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(нестарије од 6 месеци), доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (доказе подносе само 
кандидати који су предходно обављали дуж-
ност директора установе); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
– извештај просветног саветника (доказ подно-
се кандидати који поседују извештај); биогра-
фију са кратким прегледом радне биографије 
и предлогом програма рада директора школе. 
Докази који се прилажу морају бити оригинални 
или оверене фотокопије. Пријава на конкурс са 
доказима подноси се препорученом пошиљком 
са повратницом или лично на адресу ОШ ,,Вук 
Караџић”,Тегошница 16212 Свође у затвореној 
коверти са назнаком: ,,Конкурс за избор дирек-
тора школе”. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. Све информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон 
063/8860-974, радним данима у периоду од 8 
до 13 часова.

ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
“БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР” 

ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Влајкова 94

тел. 016/282-630

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) за директора може 

бити изабрано лице које испуњава услове из 
члана 139. и 140. став 1. и 2. овог закона и то: 
да има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140. став. 1. и 2. овог закона за наставника 
средње стручне школе, подручја рада хемија, 
неметали и графичарство, и остало – личне 
услуге, за педагога и психолога, образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: на 
студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; на студијама 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; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, које има дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.
Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из члана 140. став. 1. и 2. 
Закона треба да испуњава и услове из члана 
139. Закона: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу или обавештења о положеном 
испиту за лиценцу за рад наставника, односно 
стручног сарадника; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава ће се сматрати потпуном уколи-
ко кандидат нема положен испит за директора 
установе, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; доказ да има физичку, психичку и 
здравствену способност (лекарско уверење не 
старије од шест месеци); увењрење - потврду 
МУП-а Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију не старију од 30 дана) 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
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наторно понашање; уверење-потврду (ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од 30 
дана) основног суда да се против кандидата 
не води истрага, нити је подигнута оптужница 
за кривична дела из надлежности суда, да се 
не води поступак по оптужном предлогу, нити 
поступак за предузимање истражних радњи; 
потврду о најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (ориги-
нал); доказ о знању српског језика за кандида-
те који нису стекли одговарајуће образовање 
на српском језику (оверена копија дипломе о 
завршеној средњој школи); оверену фотоко-
пију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника); оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцени спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе); био-
графију са кратким прегледом кретања у служ-
би, адресом становања и контакт телефоном. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Поступак за избор директора спро-
води комисија коју образује Школски одбор. 
Пријаве са потпуном документацијом послати у 
затвореној коверти, препорученом поштом, на 
адресу: Хемијско-технолошка школа “Божидар 
Ђорђевић Кукар”, Влајкова 94, 16000 Лесковац, 
са назнаком “ За конкурс за избор директора 
школе”. Пријаве се могу донети и лично и пре-
дати у школи. Пријаве на конкурс и доставље-
на документација се на враћају кандидатима. 
Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о именовању директора, у складу са 
законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити преко телефона 016/282-630 сваког 
радног дана од 09.00 до 13.00 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ 

– МАКСИМ” ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 76

тел. 016/846-255; 846-256

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника 
српског језика треба да испуњава услове про-
писане чл. 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21) и чл. 19 
и 20. Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Радован Ковачевић – 
Максим” Лебане, и то: - да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука (у овом случају је неопходно да 
кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Изузетно, наставник јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-

ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за која 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 
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 (“Сл. 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 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 дискримина-
торног 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. 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) 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 жалби 
одлучује у року од петнаест дана од дана под-
ношења жалбе. Кандидат који је учествовао у 
изборном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица у установи, прегледа сву кон-
курсну документацију у складу са Законом. Ако 
по конкурсу не буде изабран ниједан канди-
дат, 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 – наставник српског језика”, на адре-
су школе: ОШ „Радован Ковачевић - Максим”, 
Цара Душана 76, 16230 Лебане. Пожељно је да 
кандидати у пријави назначе контакт телефон. 
Све потребне информације могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 016/846-256.

НИШ

ГИМНАЗИЈА 
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18000 Ниш, Бранка Радичевића 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
за наставника, педагога или психолога за рад у 
гимназији стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдици-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника педагога или психоло-
га за рад у гимназији. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) члана 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Да кандидат има 
дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога 
или психолога; да испуњава услове за пријем у 
радни однос у установи за образовање и вас-
питање (члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-
др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да се против њега не води кри-
вични поступак и да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
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на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик); да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има обуку и положен испит за рад 
директора школе - лиценцу за директора (кан-
дидат који нема лиценцу за директора може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од дана 
ступања на дужност). Уз попуњени пријавни 
формулар који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образо-
вању (овера не старија од 6 (шест) месеци од 
дана објављивања конкурса). Кандидати који 
су стекли образовање по прописима о висо-
ком образовању почев од 10.09.2005. годи-
не достављају оверену фотокопију дипломе и 
основних и мастер студија; оверену фотокопију 
доказа о поседовању лиценце за рад, однос-
но уверења о положеном стручном испиту за 
наставника или стручног сарадника (овера не 
старија од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса); потврду о радном искуству од најмање 
8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија издата после расписивања конкур-
са); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном образцу са холограмом; 
потврду да се против њега не води кривични 
поступак, да није донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора за дела пропи-
сана чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена копија не старија од 6 (шест) 
месеци-издаје надлежни суд); уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 
о подацима из казнене евиденције за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3 Закона 
(оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 (шест) месеци); доказ о непостојању дис-
криминаторног понашања-добија се од Пове-
реника за родну равноправност РС (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 (шест) 
месеци); биографске податке са прегледом 
кретања у служби, адресом становања, бројем 
телефона, адресом електронске поште; доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика, 
доставља се у оригиналу или овереној фотоко-
пији, не старији од 6 месеци); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
уколико је надзор вршен (фотокопију извешаја 
просветног саветника оверену печатом школе у 
којој је вршен надзор); уколико се на конкурс 
пријави кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе, дужан је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове у оцени спољашњег вредновања (фотоко-
пија извештаја оверена печатом школе у којој 
је вршен надзор); документ о савладаној обуци 
и/или положеном испиту за директора школе 
(оверена фотокопија документа не старија од 
6 месеци). Кандидат изабран за директора који 
нема положен испит за директора школе дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност; оквирни план рада за време 
мандата (није обавезно); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду или доношења одго-
варајућег решења. Подаци који се прикупљају 
у поступку избор директора биће искоришћени 

искључиво у сврху обраде података у конкрет-
ном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности (“Сл. гласник РС”, број 
87/18). Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Благовреме-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у неки други дан 
кад школа не ради, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи радну биографију и 
све прилоге који се захтевају у конкурсу. Учес-
ник конкурса може доказе о испуњености усло-
ва за избор да достави после истека рока за 
достављање пријава на конкурс, али само ако 
учини вероватним да те доказе није могао да 
благовремено прибави из оправданих разлога. 
Доказе о оправданости разлога за пропуштање 
рока учесник конкурса је обавезан да доста-
ви заједно са накнадно поднетим доказима за 
избор. Накнадно достављање доказа за избор 
може се прихватити само ако их је школа при-
мила пре него што је комисија почела да раз-
матра конкурсни материјал. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на адресу: Гимназија 
“Светозар Марковић” у Нишу, улица Бранка 
Радичевића број 2, са назнаком: “Конкурс за 
избор директора школе”. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 018/242-984.

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ” МИЉКОВАЦ
18202 Горња Топоница

Наставник предметне наставе за 
предмет ликовна култура

са 25% радног времена на одређено 
време до повратка одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 139-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018-др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник”, број: 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и 
то: дипломирани сликар, - академски сликар - 
ликовни педагог, - академски графичар - ликов-
ни педагог, - академски вајар - ликовни педа-
гог, - дипломирани сликар - професор ликовне 
културе, - дипломирани графичар - професор 
ликовне културе, - дипломирани вајар - профе-
сор ликовне културе, - дипломирани графички 
дизајнер - професор ликовне културе, - дипло-
мирани уметник нових ликовних медија - про-
фесор ликовне културе, - дипломирани уметник 
фотографије - професор ликовне културе, - 
дипломирани сликар - професор, - дипломирани 
вајар, - дипломирани вајар - професор, - дипло-
мирани графички дизајнер, - дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре, - дипломи-
рани сликар зидног сликарства, - дипломирани 
графичар, - дипломирани графичар - профе-
сор, - професор ликовних уметности, - мастер 
ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна), - мастер при-
мењени уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна), - мастер кон-
зерватор и рестауратор (завршене основне ака-

демске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), - 
мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, однос-
но примењене уметности и дизајна), - лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности, 
- лице са завршеним факултетом примењених 
уметности, - лице са завршеним факултетом 
примењених уметности и дизајна, - дипломира-
ни костимограф; - мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани 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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 139-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018-др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник”, број: 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и 
то: професор разредне наставе, професор педа-
гогије 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 
културе за основну школу; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани 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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник разредне наставе за рад у 
издвојеном одељењу у Палиграцу

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 139-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018-др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
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гласник РС-Просветни гласник”, број: 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и 
то: професор разредне наставе, професор педа-
гогије 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 
културе за основну школу; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани 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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оригинал или оверена фотокопија потврде 
- уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да је 
ово образовање наставник обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци) да лице 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 кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тивполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; потврду Повереника за 
заштиту равноправности о непостојању дискри-
минаторног понашања (не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни 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 фотокопија, не старије од 6 месеци). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Кандидати уз пријаву која садр-
жи податке за контакт (адреса и број телефона) 
достављају и својеручно потписану сагласност 
за обраду личних података за потребе спро-
вођења поступка конкурса. Пријаве достави-
ти лично или слати на адресу: Основна школа 
„Лела Поповић”Миљковац, 18202 Горња Топо-
ница уз назнаку: „За конкурс”. Ближе инфор-
мације могу се добити код секретара школе: 
018/621-724, 064/2404-666. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ “БРАНКО МИЉКОВИЋ”
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидат треба да: има одговарајуће 
образовање, висока стручна спрема и то: 
професор разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; мастер учитељ; дипломира-
ни учитељ-мастер; професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу; има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају у оригиналу 
или у овереној фотокопији: диплому о одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); уверење или 
потврду о неосуђиваности за наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторско 
понашање које издаје надлежна полицијска 
управа. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана. 
Непотпуне, неуредне и неблагоремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу.

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПЧЕЛИЦА”НИШ

18000 Ниш, Орловића Павла бб.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021), за директора 
може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 139. и чланом 140. Закона 

о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-
др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и то: За 
директора Јавне предшколске установе “Пчели-
ца” Ниш може да буде изабрано лице-васпитач 
или стручни сарадник које има одговарајуће 
високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, које 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући 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. За директора Јавне предшколске уста-
нове “Пчелица” Ниш може да буде изабрано и 
лице које има одговарајуће образовање за вас-
питача и то: одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Услови за избор директора су следећи: посе-
довање одговарајућег образовања за васпи-
тача или стручног сарадника; дозвола за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
доказ о раду у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, односно васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да лице 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 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 је савладао обуку и да има положен 
испит за директора установе; да има психич-
ку, физичку и здравствену способности за рад 
са децом. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс поднесе оригинал или оверене копије 
и то: дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о положеном испиту за лиценцу, 
односно дозволи за рад наставника, васпита-
ча или стручног сарадника, односно положе-
ном стручном испиту; доказ (потврда) о раду 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, односно васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; уверење (извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
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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 (не старије од 6 месеци); лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); 
доказ о знању српског језика, односно језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора Установе; преглед кретања у служ-
би са биографским подацима, адресом стано-
вања, бројем телефона и адресом електронске 
поште; доказе о стручним и организационим 
способностима; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
(уверење о здравственом стању (лекарско уве-
рење), не старије од 6 месеци подноси се пре 
закључења уговора о раду). Изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу: Јавна предшкол-
ска установа “Пчелица” Ниш , ул Орловића 
Павла бб, Ниш, са назнаком: “Конкурс за избор 
директора”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Ближа обавештења 
могу се добити на број телефона: 018/523-453.

НОВИ ПАЗАР

ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 
НОВИ ПАЗАР

36314 Штитаре, Осаоница бб.
тел. 020/351-393

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017,27/2018- др. закон,10/2019, 27/2018 - 
др. закон , 6/2020 и 129/2021 ), и то:1) да имају 
одговарајуће образовање, 2) да имају психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
држављанство Републике Србије, 5) да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно- васпитни рад. Услови за пријем у радни 
однос доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази да 
кандидат има одговарајуће образовање, да није 
осуђивано правоснажном пресудом и да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-

ски језик и босански језик, морају бити састав-
ни део пријаве на конкурс. Потребна докумен-
та: Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс 
је потребно доставити: 1. оригинал или овере-
на копија дипломе, односно уверење, којим се 
доказује одговарајуће образовање, 2. оригинал 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, 3. оригинал извод из матичне књиге рође-
них не старији од 6 месеци, 4. доказ да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дечо за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злоостављање 
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. Рок 
за доставу пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА 
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21480 Србобран,  
Трг проф. Миливоја Туторова 4
e mail: gimnazissrbobran@mts.rs

Наставник групе економских 
предмета

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

радним временом од 97,98%

УСЛОВИ: 1) Услови за пријем у радни однос 
наставника српског језика и књижевности : 1. 
Има одговарајуће образовање на основу чла-
на 140. став 1. и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања ( “Сл. гласник РС,” 
број: 88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019 и 
6/2020), и то: 1) на студијама другог степена 
( мастер академске студије, мастер струковне 
студије специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне , однос-
но стручне области за одговрајући предмета, 
односно групе предмета- мастер економиста (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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. године - дипломирани еко-
номиста Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
. 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључивања уговора о раду); 3. није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међинародним 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 се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријемни 
формулар (са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја), приложе 
следеће доказе: 1. потписана биографија кан-
дидата; 2. оригинал или оверена копија дипло-
ме; 3. оригинал или оверена копија уверење о 
некажњавању из казнене евиденције МУП-а; 
4. оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству РС (не старије од шест месеци); 
5. оригинал или оверена копија извода из мати-
чне књиге рођених ( не старије од шест месе-
ци); 6. оверена копија доказа о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); 7. копија личне кар-
те; 8. доказ о психичкој, физичкој и здрастве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(прибавља се пре закључења Уговора о раду). 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу “Послови”, на 
адресу: Гимназија и стручна школа “Светозар 
Милетић” у Србобрану 21480 Србобран Трг про-
фесора Миливоја Туторова бр.4 или непосредно 
у школи, радним даном од 09.30 до 11.00 сати. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област: Технологије 

пластичног деформисања, адитивне 
и виртуелне технологије

на одређено време у трајању  
од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74. Закона о високом образовању, чланом 143. 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14. 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2. и 3. Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. Пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навес-
ти звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. Краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. Овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија. За дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске испра-
ве; 4. Фотокопирану или очитану личну кар-
ту; 5. Потврду о оцени резултата педагошког 
рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 6. Потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. Фото-
копије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборни-
цима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно при-
знатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, однос-
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но стручну област за коју се бира. 8. Доказе о 
руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на 
специјалистичким, мастер и докоторским ака-
демским студијама. 9. Попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за 
избор у звање наставника-УНС_Образац_избо-
ри_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у 
Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje Кандидат исти тре-
ба да пошаље не е-маил: opstaftn@uns.ac.rs и 
то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
За сваку одредницу коју кандидат испуњава 
неопходно је приложити доказ у форми одлу-
ке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању 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. Ако је научни рад 
који представља услов за избор у звање настав-
ника у штампи, неопходно је да аутор приложи 
потврду уредништва часописа са подацима о 
називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа, посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене пријаве. Одлу-
ка 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.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧ
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/6077-0387

Наставник математике
на одређено време 72, 22 % 

радног времена замена раднице на 
породиљском одсуству - најдуже  

до 12. 05. 2024. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат за радно место наставника мора 
испуњавати и посебне услове прописне у чла-
ну 139., 140. и 141. Закона о основама система 
образовање и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у средњој стручној школи (“Сл. глас-
ник РС број – Просветни гласник” 4/2022).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити сле-
деће документе: доказ о одговарајућем степену 
и врсти стручне спреме; уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месе-
ци; доказ о неосуђиваности- не старије од 6 
месеци; попуњен пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратку биографију. Приложене фото-
копије морају бити оверене. Изабрани кандидат 
доставља уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и потпуне 
– уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају тражене услове биће упућени 
на психолошку процену способности рада са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-

дардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе, 
телефоне, које су навели у својим пријавама. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана од 
дана објављивања.

ПУ „КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради  
неге детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, на студијама у трајању од три 
године као и одговарајуће више образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
личну и радну биографију са важећом адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању ; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење 
односно извод из казнене евиденције МУП-а 
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 кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање (не старије 
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-

ну документацију са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Напо-
мена: пријаве доставити лично или поштом 
на адресу установе: Предшколска установа 
“Колибри” Бач, Школска 3, 21420 Бач. Више 
информација на телефон Предшколске устано-
ве “Колибри” Бач - 021/6071-770.

ОШ “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

Педагошки асистент
на одређено време до 31. 08. 2023. 

године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон, 6/2020 и 
129/21), односно: има одговарајуће образо-
вање, а у складу са чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 6/2020 и 
129/21) и у складу са важећим Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да је 
држављанин Републике Србије; да има пси-
хичку, 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик и познаје језик 
на коме се изводи настава – словачки језик; 
уз пријаву потребно је доставити и доказ о 
завршеном најмање уводном модулу обуке 
за педагошког асистента, по програму обуке 
коју организује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја и доказ о познавању 
ромског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити сле-
деће документе: доказ о одговарајућој стручној 
спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије и доказ о неосуђиваности - не старије 
од 6 месеци; доказ о познавању словачког јези-
ка; доказ о познавању ромског језика; извод 
из матичне књиге рођених уколико презиме 
на дипломи није исто као садашње презиме; 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства. Приложе-
не фотокопије морају бити оверене. Изабрани 
кандидат доставља уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима такође пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне - уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају тражене 
услове биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт адресе које су навели у својим пријава-
ма. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана од 
дана објављивања.
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ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА 
ЉУПЧЕ ШПАНАЦ

18310 Бела Паланка, Светосавска бб.
тел. 018/855-077

Наставник биологије
на одређено време, до повратка 

запослене којој мирује радни однос због 
именовања за директора школе

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће обра-
зовање: 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 са претходно 
завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.септембра 2005. године; Степен и 
врста образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл.Гласник РС - Просветни гласник “бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22). - лице које има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; - лице које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању 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 примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добарра 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Лице које има држављанство 
Републике Србије. Лице које зна српски језик 
на коме се изводи образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз попуњен Пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС кандидат је дужан да при-
ложи: потписану биографију кандидата (ЦВ); 
оверене копије диплома првог и другог степена 
мастер студија, односно оверену копију дипло-
ме на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.септембра 2005.
године; оверену копију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); оверену копију 
уверења о неосуђиваности из казнене евиден-
ције МУП-а РС (не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад - српског језика доставља канди-
дат који није одговарајуће образовање стекао 
на српском језику. Пријаве доставити на адре-
су: Основна школа Љупче Шпанац Бела Палан-
ка, ул.Светоссавска бб, 18310 Бела Паланка, 
тел:018/855-077. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у рад-

ни однос из чл.139.Закона о основама система 
образовања и васпитања биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12308 Орешковица, Јарослава Јоксимовића 49

Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
50% радног времена

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 услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и то да: а) има одговарајуће обра-
зовање из области правних наука: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. год.; б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) 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 родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита 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 кривичну 
санкцију, и за коју није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
б) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Сваки 
кандидат који учествује на конкурсу дужан је 
да достави: 1. попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. пот-
писану пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом; 3. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од шест месе-
ци); 5. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6. доказ о нео-
суђиваности, извод из казнене евиденције који 
издаје МУП Србије (не старије од шест месе-
ци); 7. доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (осим кандидата које су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); 8. доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду); 9) очитану лич-
ну карту. Напомена: сви докази се прилажу у 
оригиналу или овереној фотокопији. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс доставити у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
секретара школе на одређено време ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена“ на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. За додатне инфор-
мације се можете обратити школи на телефон 
012/345-836.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12308 Орешковица, Јарослава Јоксимовића 49

Педагог

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

са 89% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС и 113/17 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020, 129/21 
у даљем тексту: Закон) и то: одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020 129/21 у даљем 
тексту: Закон); под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; степен и 
врста образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли(„Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 
17/2021) за рад на радном месту: педагог и 
за радна радном месту наставник математике; 
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 зашти-
тећних међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
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најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат доставља 
доказе о испуњености услова и то: 1) попуњен 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије; 2) биографију (ЦВ); 
3) доказ о одговарајућем образовању (уз мас-
тер диплому прилаже се и диплома основних 
студија у овереној копији не старије од 6 месе-
ци); 4) доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рена копија уверења из МУП-а, да није старије 
од 6 месеци); 5) оригинал или оверена копија 
уверење о држављанству Републике Србије (да 
није старије од 6 месеци); 6) оригинал или ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених 
(да није старије од 6 месеци); 7) доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће знање нису стекли на српском 
језику; 8) очитану личну карт. 9) Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса достављају 
се у затвореној коверти поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс” 
или лично у школи, радним данима од 8.00 до 
12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

Топоница 12311 Мало Црниће, 
Маршала Тита 14

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за рад-
но место шефа рачуноводства, поред општих 
услова за заснивање радног односа у складу са 
чл.24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.24/05, 
61/05,54/09, 32/13, 75/14 , 13/17- одлука УС 
и 95/18- аутентично тумачење) и услове про-
писане одредбама чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 , 6/20 и 129/21) , 
односно да: а) има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о организацији и сите-
матизацији послова ОШ „Ђура Јакшић” Топо-
ница :на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
први степен високог образовања на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на студијама у 
трајању до три године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године правне или економске струке, а изузет-
но, лица са средњим образовањем и најмање 
пет година радног искуства стеченог на тим 
пословима), б) има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 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; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: потписану биографију, пријавни 
формулар, диплому о стеченом одговарајућем 
образовању или уверење о стеченој струч-
ној спреми (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оргинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду; уве-
рење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела прописана 
чл. 139 ст.1 тач.3) Закона о основама система 
образовања и васпитања ( оргинал уверења 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), потврда да се не води поступак за заштиту 
од дискриминације, као и да није донето миш-
љење да је кандидат повредио одредбе Закона 
о забрани дискриминације(потврда Повереника 
за заштиту равноправности - кандидат потврду 
може прибавити од Повереника и обраћањем 
путем мејла, који се налази на званичној стра-
ници Повереник за заштиту равноправности) 
доказ о знању српског језика, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искучиво у оквиру обраде података 
у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл.гласник 
РС”, бр.87/18). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа 
су саставни део пријаве на конкурс. Избор се 
врши у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. У скла-
ду са чланом 154. Закона о основама ситема 
образовања и васпитања , кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Школи најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос, у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом у затвореној коверти, са назнаком 

“Конкурс за избор шефа рачуноводства , на 
адресу: Основна школа “Ђура Јакшић” Топо-
ница, Маршала Тита 14, Топоница, 12311 Мало 
Црниће, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Све информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефона 
012/266-396 и на имејл: osdjuratoponica.mc@
gmail.com, сваким радним даном од 8 до 12 
часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и ако има: 1) средње образовање; 2) 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена  безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и 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; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: потпуну личну и рад-
ну биографију, са адресом и контакт телефо-
ном; диплому о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС – не старије од 6 месеци; уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а) – не 
старије од 6 месеци; пријавни формулар (Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја). Кандидати подносе докумен-
та у оригиналу или оверене копије. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом, достављају установи. Пре закључења 
уговора о раду кандидат доставља доказ којим 
потврђује да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. По 
завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште (са повратницом), на адре-
су: Предшколска установа „Љубица Вребалов” 
Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код  директора и секретара Предш-
колске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац 
и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

1. Наставник ликовне културе
на одређено време,  

са 30% радног времена
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2. Наставник математике
са 60% радног времена

3. Чистачица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат (под 1-2) мора да поседу-
је одговарајуће високо образовање у складу са 
чл.139.140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл.гласник РС”бр.88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то стече-
но на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), као и на студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарних, мултидисципли-
нарних, трансдисциплинарних студија другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у складу са Законом о висо-
ком образовању односно образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.9.2005.године. Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник бр.11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл.142.ст.1.овог 
Закона. Кандидат под ред.бр.3 мора да посе-
дује основно образовање. Кандидат треба да 
поседује уверење о држављанству (у ориги-
налу или овереној копији; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимања малолетног лица, запуштања 
и злостављања малолетног лица или родос-
крвнућа, за кривично дело примања и давања 
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: Оверени препис 
(копију) дипломе о стеченом образовању са 
исправом којом се доказује да је кандидат сте-
као образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије 
(кандидат под ред.бр.3.само доставља одгова-
рајућу диплому); Извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); Уверење о 
држављанству ( не старије од 6 месеци - ори-
гинал или оверена копија); Доказ из Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван - не старије од 6 месеци; Доказ из 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак; попуњени пријавни форму-
лар скинут са интернет странице Министарства 
просвете науке и технолошког развоја; Канди-
дат мора да зна српски језик. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана званичног објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

узимати у разматрање. Пријаве слати на адре-
су Основна школа „Десанка Максимовић” 12000 
Пожаревац 6 личке дивизије 32.

ПРОКУПЉЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 15 МАЈ
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-052
ts15maj@mts.rs

Референт за правна, кадровска 
и административна питања и 

радник на одржавању машина, 
инструмената и инсталације

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: средња школа (IV степен стручне 
спреме), место рада Прокупље. Уз пријавни 
формулар преузет са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја достави-
ти: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (датум 
овере фотокопије не старија од 6 месеци рачу-
најући од датума објављивања конкурса); извод 
из књиге рођених; уверење о држављанству, 
(оригинал или оверене фотокопије); уверење 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 
139.став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
ну фотокопију не старије од 6 месеци). Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
подносе на горе наведену адресу са назнаком 
за конкурсну комисију.

ОШ МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168, 329-601
e-mail:osmirko@ptt.rs

Педагошки асистент
на одређено време до 31.8.2023.године.

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: Диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, IV степен стручне спреме; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; сертификат 
издат од стране Министарства просвете о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистен-
та;уверење о неосуђиваности. Сва документа 
се прилажу у оригиналу или као оверене фото-
копије. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315, 371-533

Магационер
на одређено време до повратка са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да има IV степен 
стручне спреме; да има психичку, физичку 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 насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање по члану 139. 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 да је државља-
нин РС.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Кандидат доставља оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод рођених; уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат при закључењу 
уговора о раду; уверење да није осуђиван 
прибавља установа. Рок за достављање доку-
мената 8 дана од дана објављивања конкурса 
на горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11300 Смедерево, Црвене армије 142

тел. 026/641-370

Чистачица

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. закон, 
10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020),и одред-
бама Правилника о систематизацији посло-
ва у ОШ ”Бранко Радичевић” у Смедереву. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверену фотокопију сведочанства о стече-
ном основном образовању,уверење (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) 
полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старијег 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику). Уверење о психич-
кој,физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Пријава се подноси на 
формулару за пријаву на конкурс, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
“БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10.Октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник клавира у издвојеном 
одељењу матичне школе у Великој 

Плани
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета а најкасније до 31.10.2022.

године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања, односно одговарајуће високо образовање 
прписано члана 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр.88/17), 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 четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и то: дипломирани музичар-пија-
ниста, дипломирани музичар-усмерење пијани-
ста , мастер музички уметник – професионал-
ни статус клавириста или академски музичар 
пијаниста; 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; 3.поседовање држављанства 
Републике Србије; 4. 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; 5. знање српског језика, 
односно језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом доставља школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) краћа био-
графија; 3) доказ о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверена фотокопија(уве-
рење о држављанству не старије од шест месе-
ци); 4) извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија( извод не старији 
од шест месеци); 5) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
( не старија од шест месеци); 6) доказ о нео-
суђиваности издат од надлежног МУП-а (не 
старији од три месеца); 7) потврду издату од 
стране повереника за заштиту равноправности 
да за кандидата није утврђено дискриминатор-
ско понашање из члана 139 став 1. тачка (3 
ЗОСОВ (не старија од три месеца); 8) доказ о 
знању српског језика, осим за кандидате који 

су на српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање. Пре закључења уговор о раду , канди-
дат подноси и доказ о испуњености услова из 
члана 139.став 1.тачка (2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима). Конкурс 
спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве конкурсна комисија неће се узети у разма-
трање. Решење о избору кандидата по конкурсу 
директор доноси у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе свих кандида-
та који испуњавају услове, а коју сачињава и 
директору доставља конкурсна комисија. Шко-
ла нема обавезу да кандидатима пријављеним 
на конкурс врати приложену документацију по 
конкурсу. Пријаве треба послати поштом (оба-
везно са повратницом) уз назнаку „За конкурс” 
на адресу: Основна музичка школа”Божидат 
Трудић”, Смедеревска Паланка 11420, 10.Окто-
бра бр.13 или поднети непосредно у Секрета-
ријату ОМШ „Божидар Трудић” Смедеревска 
Паланка. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе и преко теле-
фона 026/317-490.

Наставник клавира у ОМШ „Божидар 
Трудић” у Смедеревској Паланци

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

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета (најкасније до 31.03.2023.

године)

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања, односно одговарајуће високо образовање 
прписано члана 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр.88/17), 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 четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, и то: дипломирани музичар 
- пијаниста, дипломирани музичар - усмерење 
пијаниста, мастер музички уметник – профе-
сионални статус клавириста или академски 
музичар пијаниста; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3.поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4. неосуђиваност прав-
носнажном 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; 5. знање српског језика, 
односно језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-

муларом доставља школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) краћа био-
графија; 3) доказ о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверена фотокопија(уве-
рење о држављанству не старије од шест месе-
ци), 4) извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија( извод не старији 
од шест месеци); 5) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(не старија од шест месеци); 6) доказ о нео-
суђиваности издат од надлежног МУП-а (не 
старији од три месеца); 7) потврду издату од 
стране повереника за заштиту равноправности 
да за кандидата није утврђено дискриминатор-
ско понашање из члана 139 став 1. тачка (3 
ЗОСОВ (не старија од три месеца); 8) доказ о 
знању српског језика, осим за кандидате који су 
на српском језику стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговор о раду , кандидат 
подноси и доказ о испуњености услова из члана 
139.став 1.тачка (2. Закона о основама система 
образовања и васпиатања (уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија, коју именује директор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће се узети у разматрање. Решење о 
избору кандидата по конкурсу директор доноси 
у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају 
услове, а коју сачињава конкурсна комисија. 
Школа нема обавезу да кандидатима пријавље-
ним на конкурс врати приложену документацију 
по конкурсу. Пријаве треба послати поштом 
(обавезно са повратницом) уз назнаку „За кон-
курс” на адресу: Основна музичка школа”Бо-
жидат Трудић”, Смедеревска Паланка 11420, 
10.Октобра бр.13 или поднети непосредно у 
Секретаријату ОМШ „Божидар Трудић” Смеде-
ревска Паланка. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе и преко 
телефона 026/317-490.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове у ОМШ 
”Божидар Трудић” у Смедеревској 

Паланци

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања, а како је прописано чланом 8. Правил-
ника о организацији и ситематизацији радних 
места у ОМШ”Божидар Трудић” у Смед.Палан-
ци и то: IV степен стручне спреме; лиценца за 
рачуновођу, 2. поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; 3.поседовање држављанства 
Републике Србије; 4. 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; 5. знање српског језика, 
односно језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом доставља школи. Потпуном пријавом 
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сматра се пријава која садржи: 1) Попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; 2) краћа биографија; 
3) доказ о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена фотокопија(уверење о 
држављанству не старије од шест месеци); 4) 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија( не старији од шест месе-
ци); 5) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старија од 
шест месеци); 6) оверен препис или оверену 
фотокопију лиценце за рачуновођу ( не старија 
од шест месеци); 7) доказ о неосуђиваности 
издат од надлежног МУП-а( не старији од три 
месеца); 8) потврду издату од стране поверени-
ка за заштиту равноправности да за кандидата 
није утврђено дискриминаторско понашање из 
члана 139 став 1. тачка (3 ЗОСОВ ( не старија 
од три месеца); 9) доказ о знању српског јези-
ка, осим за кандидате који су на српском језику 
стекли одговарајуће образовање. Пре закљу-
чења уговор о раду , кандидат подноси и доказ 
о испуњености услова из члана 139.став 1.тач-
ка(2.Закона о основама система образовања и 
васпиатања( уверње да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија, коју именује директор. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве конкурсна комисија неће се 
узети у разматрање. Решење о избору канди-
дата по конкурсу директор доноси у року од 8 
дана од дана достављања образложене листе 
свих кандидата који испуњавају услове, а коју 
сачињава и директору доставља конкурсна 
комисија. Школа нема обавезу да кандидатима 
пријављеним на конкурс врати приложену доку-
ментацију по конкурсу. Пријаве треба послати 
поштом (обавезно са повратницом) уз назнаку 
„За конкурс” на адресу: Основна музичка шко-
ла”Божидар Трудић”, Смедеревска Паланка 
11420, ул.10.Октобра бр.13 или поднети непо-
средно у Секретаријат ОМШ „Божидар Трудић” 
у Смедеревској Паланци. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Школе 
и преко телефона 026/317-490.

ОСНОВНА МУЗИЧКА 
ШКОЛА”БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10.Октобра, 13
тел. 026/317-490

Наставник клавира
у издвојеном одељењу матичне школе 

у Лапову на одређено време, ради 
замене одсутне запослене преко 60 

дана, односно до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета (најкасније до 

15.04.2023.године)

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања, односно одговарајуће високо образовање 
прписано члана 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр.88/17), стечено, на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; - на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и то: дипломирани 
музичар-пијаниста, дипломирани музичар-усме-
рење пијаниста, мастер музички уметник –про-

фесионални статус клавириста или академски 
музичар пијаниста; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3.поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4. неосуђиваност прав-
носнажном 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; 5. знање српског језика, 
односно језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом доставља школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) краћа био-
графија; 3) доказ о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверена фотокопија(уве-
рење о држављанству не старије од шест месе-
ци), 4) извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија (извод не старији 
од шест месеци); 5) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(не старија од шест месеци); 6) доказ о нео-
суђиваности издат од надлежног МУП-а( не 
старији од три месеца); 7) потврду издату од 
стране повереника за заштиту равноправности 
да за кандидата није утврђено дискриминатор-
ско понашање из члана 139 став 1. тачка (3 
ЗОСОВ ( не старија од три месеца); 8) доказ о 
знању српског језика, осим за кандидате који су 
на српском језику стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговор о раду , кандидат 
подноси и доказ о испуњености услова из члана 
139.став 1.тачка(2.Закона о основама система 
образовања и васпиатања (уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија, коју именује директор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће се узети у разматрање. Решење о 
избору кандидата по конкурсу директор доноси 
у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају 
услове, а коју сачињава и директору доставља 
конкурсна комисија. Школа нема обавезу да 
кандидатима пријављеним на конкурс врати 
приложену документацију по конкурсу. Пријаве 
треба послати поштом(обавезно са повратни-
цом) уз назнаку „За конкурс” на адресу: Основ-
на музичка школа”Божидат Трудић”, Смедерев-
ска Паланка 11420, 10.Октобра 13 или поднети 
непосредно у Секретаријату ОМШ „Божидар 
Трудић” Смедеревска Паланка. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и преко телефона 026/317-490.

СРЕДЊА ШКОЛА 
“ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81
тел. 026/310-237

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланови-

ма 122, 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: - поседовање 
одговарајућег високог образовања из чла-
на 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука – у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника те врсте школе и 
подручја рада, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
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 родоск-
врнуће, 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; најмање осам годи-
на рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Конкурс 
спроводи комисија за избор директора школе 
коју образује Школски одбор. Министар про-
свете, науке и технолошког развоја у року од 
30 дана од дана пријема документације коју 
му је доставио Школски одбор, врши избор 
директора и доноси решење о именовању, о 
чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Подаци који се прикупљају 
од кандидата биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампани формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора 
и комплетну документацију доставља поштом 
или лично( у секретаријату школе радним дани-
ма од 8 до 14 часова) на адресу Средња шко-
ла “Жикица Дамњановић“, Главашева бр. 81. 
11420 Смедеревска Паланка. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених) 
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- оригинал или оверену фотокопију; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања- оригинал или оверену фотоко-
пију; доказ о неосуђиваности из чл. 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (Уверење МУП-а) - оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 6 
месеци, доказ о непостојању дискриминатор-
ног понашања (Потврда повереника за заштиту 
равноправности да није старије од 6 месеци). 
Оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда (основног) да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога – за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, не старије од 6 месеци, 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); Уколико нема 
извештај, доставити потврду школе да није 
било стручно-педагошког надзора, оверен пре-
пис/фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује), преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно), 
доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно), доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом (лекарско уверење – оригинал или ове-
рена фотокопија, може и из досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно, пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе на тел. 026/310-237.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ ФИЛИП ВИШЊИЋ “

22245 Моровић, Краља Петра I 18.
тел.:022/736-024

Наставник математике
са 88, 89% радног ангажовања

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл.139. 140. и чл. 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова), односно степен и врста стру-
чне спреме у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19).

Наставник руског језика
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 139, 140 и чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова), односно степен и врста стру-
чне спреме у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19).
ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) 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; 3) имају држављанство Републике 
Србије; 4) знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписану пријаву са радном био-
графијом; оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме (за 
наставника); доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина (за 
наставника); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
- о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и обавља разговор са кандидатима, а 
о датуму обављања разговора, кандидати ће 
бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се у затвореној коверти на 
адресу школе: ОШ “Филип Вишњић”Моровић, 

22245 Моровић, ул. Краља Петра I 18, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс “. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

СУБОТИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

тел: 024/555-221

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; про-
фесор енглеског језика и књижевности и ита-
лијанског језика и књижевности; професор 
енглеског језика и књижевности и немачког 
језика и књижевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају да имају претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, однос-
но на студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик 
и књижевност; Енглески језик и књижевност; 
Англистика; Енглески језик и књижевност са 
другом страном филологијом.

Наставник предметне наставе – 
наставник физике

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физи-
чар, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
инжењер физике, смер индустријска физика, 
дипломирани физичар за општу физику, дипло-
мирани физичар за примењену физику, про-
фесор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар-истраживач, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломи-
рани физичар за примењну физику и инфор-
матику, дипломирани физичар – медицинске 
физике, дипломирани професор физике – мас-
тер, дипломирани физичар – мастер, дипломи-
рани физичар – мастер физике – метеорологије, 
дипломирани физичар – мастер физике – астро-
номије, дипломирани физичар – мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физике 
– хемије – мастер,дипломирани професор физи-
ке – информатике – мастер, дипломирани физи-
чар - професор физике – мастер, дипломирани 
физичар – теоријска и експериментална физика 
– мастер, дипломирани физичар – примењена 
и компјутерска физика – мастер, дипломирани 
физичар – примењена физика и информатика – 
мастер, мастер физичар,мастер професор физи-
ке. Лице из тачке 14 које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области физике. (приложити ове-
рену копију дипломе завршених основних ака-
демских студија).

Наставник предметне наставе - 
наставник економске групе предмета

са радним временом од 70 %

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломира-
ни инжењер организације рада; дипломирани 
инжењер за индустријски менаџмент; мастер 
економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије у области економије.
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Наставник предметне наставе - 
наставник физичког васпитања на 

српском
и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; 
дипломирани педагог физичке културе; про-
фесор физичке културе; професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; дипло-
мирани професор физичког васпитања кинези-
терапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет- односно 
физичко васпитање).

ОСТАЛО: за сва занимања: кандидат мора да 
испуњава услове за заснивање радног одно-
са прописане чл.139. и чл.140.став 1.Закона 
о основама образовања и васпитања, а то су: 
одговарајуће образовање: за наставнике пре-
дметне наставе потребно високо образовање у 
складу са чл. 140. став 1.Закона, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године ,да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три 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 
дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Образовно-васпитни рад у Техничкој школи 
,,Иван Сарић“ у Суботици остварује се на срп-
ском и мађарском наставном језику. Кандидат 
је дужан да уз попуњени пријавни формулар , 
који се преузима на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs) на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење из казне-
не евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у 
складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Закона, ори-
гинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 
оверену копију доказа да зна српски и мађар-
ски језик, (оверена копија дипломе о заврше-
ној средњој школи, вишој школи или факултету 
на српском / мађарском језику или уверење о 
положеном испиту из српског/мађарског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе) - за радна места на којима се наста-
ва изводи на мађарском језику, оверену копију 
дипломе средње школе, специјалистичког испи-
та односно основних академских студија или 
одговарајуће потврде или решења за она радна 
места где је то посебно назначено, биографију 
са прегледом радних ангажовања. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140. став 1. Закона на српском 
језику , сматра се да је достављањем овог дока-

за, доставио и доказ да зна српски језик. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Након психолошке процене конкурсна комисија 
обавиће разговор са кандидатима који се нала-
зе на листи кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос након чега се доноси 
решење о избору кандидата. Изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима пре закључења уговора о раду. 
Копије доказа које се подносе при конкури-
сању мора да буду оверене од стране надлеж-
ног органа,у супротном, неће се узети у раз-
матрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
на адресу: Техничка школа ,, Иван Сарић “, Трг 
Лазара Нешића 9, 24000 Суботица (са назнаком 
,,Конкурс за радно место “). Информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона: 024/555-
221. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у листу “Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9

тел. 024/551-221

Наставник стручних предмета у 
подручју рада електротехнике на 

мађарском наставном језику
3 извршиоца

Наставник стручних предмета у 
подручју рада електротехнике

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротех-
нике; дипломирани електротехнички инжењер; 
дипломирани инжењер електронике; професор 
електротехнике; дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства; (приложити 
оверену копију дипломе завршених основних 
академских студија дипломирани инжењер 
мехатронике – мастер).

Наставник стручних предмета у 
подручју рада саобраћај на српском 

и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја 
односно дипломирани саобраћајни инжењер - 
одсеци друмски и градски саобраћај или дру-
мски и градски саобраћај и транспорт; мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај и 
транспорт - транспорт, логистика, саобраћај и 
транспорт, ако су на основним академским или 
мастер студијама изучавани наставни садржаји 
из области предмета.

Наставник историје
са радним временом од 67% на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани 
историчар; професор историје - географије; 
дипломирани историчар - мастер; мастер исто-
ричар; мастер професор предметне наставе. 
Лице из тачке 4-6) које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије историје ( приложи-
ти оверену копију дипломе завршених основних 
академских студија ).

ОСТАЛО: услови конкурса за сва радна места: 
кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа прописане чл.139. и чл.140.став 
1. Закона о основама образовања и васпитања, 
а то су: одговарајуће образовање: за наставнике 
предметне наставе потребно високо образовање 
у складу са чл. 140. став 1. Закона, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године ,да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој 
школи ,,Иван Сарић“ у Суботици остварује се на 
српском и мађарском наставном језику. Кандидат 
је дужан да уз попуњени пријавни формулар, 
који се преузима на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (у одељку ново на сајту www.mpn.gov.rs) 
на конкурс достави: 1.оверену фотокопију дока-
за о стеченом одговарајућем образовању, 2.уве-
рење из казнене евиденције МУП-а да лице није 
осуђивано, у складу са чл. 139. став 1. тачка 3) 
Закона, 3. оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци,4. оверену копију доказа да зна срп-
ски и мађарски језик, (оверена копија дипломе 
о завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском/мађарском језику или уве-
рење о положеном испиту из српског/мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе - за радна места на којима се настава 
изводи на мађарском језику), 5. оверену копију 
дипломе средње школе, специјалистичког испи-
та односно основних академских студија или 
одговарајуће потврде или решења за она радна 
места где је то посебно назначено, биографију 
са прегледом радних ангажовања. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140. став 1. Закона на српском 
језику, сматра се да је достављањем овог дока-
за, доставио и доказ да зна српски језик. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разговор 
са кандидатима који се налазе на листи канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, након чега се доноси решење о избору 
кандидата. Изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима пре 
закључења уговора о раду. Копије доказа које 
се подносе при конкурисању мора да буду ове-
рене од стране надлежног органа,у супротном, 
неће се узети у разматрање. Пријаве достави-
ти на адресу: Техничка школа “Иван Сарић”, Трг 
Лазара Нешића 9, 24000 Суботица (са назнаком 
„Конкурс за радно место“). Информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона: 024/551-
221. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
”СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел: 024/525-799

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, чл. 139. и чл. 140.став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - 
даље: Закон), а то су: 1. одговарајуће високо 
образовање из члана 140. став 1. и 2.Закона 
за наставника основне школе, педагога или 
психолога:на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
(лице које има завршене ове студије другог 
степена, мора да има 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, 2. дозвола за рад (положен стручни 
испит) за наставника, педагога или психоло-
га; 3. да је савладао обуку и да има положен 
испит за директора установе; 4. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, односно да није 
осуђивано 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; 6. држављанство 
Републике Србије; 7. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 8. 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњење осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 3. овог Закона, тј. 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника основне школе, доз-
волу за рад наставника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, после 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз пријаву на 
конкурс, достави: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 

образовању у складу са чланом 140. Закона; 
оверен препис или оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту: доказ о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда - оригинал или оверена фотокопија); 
оригинал или оверена копија уверења да лице 
није осуђивано, у складу са чл. 139. став 1. тач-
ка 3) Закона, издато након објављивања кон-
курса;оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених-достављају лица која 
су променила презиме или име након издавања 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; овере-
ну копију доказа да зна српски језик; (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); оверену копију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања - достављају 
лица која су претходно обављала дужност 
директора; преглед кретања у служби са био-
графским подацима; оквирни план рада за вре-
ме мандата. У складу са чл. 123. став 14. Зако-
на кандидат доставља и оригинал или оверену 
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду (ако доказ поседује). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Директор школе се именује на период од 4 
године. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Копије доказа које се подносе при кон-
курисању за избор директора оверавају се од 
стране надлежног органа,у супротном, неће се 
узети у разматрање.Уколико је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање из члана 140. 
став 1. и 2. Закона на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа, доставио и 
доказ да зна српски језик. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса који немају 
трајни карактер не могу бити старије од шест 
месеци. Пријаве кандидата, који учествују на 
конкурсу са приложеном документацијом, се не 
враћају кандидатима, већ се задржавају у архи-
ви школе. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор дирек-
тора и доказима о испуњавању свих услова 
наведених у овом конкурсу достављају се са 
назнаком ,,Конкурс за избор директора, путем 
поште на адресу: Основна школа „Сечењи Ишт-
ван Суботица, Карађорђев пут 94, 24000 Субо-
тица, или предати лично у затвореној коверти 
са назнаком ,,Конкурс за избор директора”, у 
секретаријат школе, радним даном од 8.00 до 
14.00 часова. Информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона, број 024/525-799.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167
тел. 024/711-234

e-mail: sekretarijat@gmail.com

Управник дома ученика

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139.-
142.Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл.гласник РС. бр.88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 

и по Правилнику о систематизацији радних 
места број 4111-5/2021 од 14.09.2021.г. Радно 
искуство: 2 године.

Васпитач за рад са децом на 
мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. 
– 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл.гласник РС. бр.88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и по Правилнику о систематизацији радних мес-
та број 4111-5/2021 од 14.09.2021.г.

Васпитач за рад са децом на српском 
језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. 
– 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл.гласник РС. бр.88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и по Правилнику о систематизацији радних мес-
та број 4111-5/2021 од 14.09.2021.г.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. 
– 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“ Сл.гласник РС. бр.88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019 , 6/2020 и 129/2021) 
и по Правилнику о систематизацији радних мес-
та број 4111-5/2021 од 14.09.2021.г.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручности , друге услове 
прописане чл.139 Закона . и по Правилнику о 
систематизацији радних места број 4111-5/2021 
од 14.09.2021.г.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или  IV степен стручности , друге 
услове прописане чл.139 Закона и по Правил-
нику о систематизацији радних места број 4111-
5/2021 од 14.09.2021.г.

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III  степен стручности , друге усло-
ве прописане чл.139 Закона и по Правилнику о 
систематизацији радних места број 4111-5/2021 
од 14.09.2021.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручности , друге услове 
прописане чл.139 Закона и по Правилнику о 
систематизацији радних места број 4111-5/2021 
од 14.09.2021.г.

Вешерка

УСЛОВИ: II степен стручности, друге услове 
прописане чл.139 Закона и по Правилнику о 
систематизацији радних места број

Референт за финансијске послове

УСЛОВИ: IV степен стручности (економског сме-
ра), друге услове прописане чл.139 Закона и по 
Правилнику о систематизацији радних места 
број 4111-5/2021 од 14.09.2021.г.

Домар

УСЛОВИ: IV степен стручности, са положеним 
стручним испитом за рад са судовима под при-
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тиском и  друге услове прописане чл.139 Зако-
на и по Правилнику о систематизацији радних 
места број 4111-5/2021 од 14.09.2021.г.

Радник обезбеђења (без оружја)
3 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручности, и лиценца за 
вршење основних послова службеника обез-
беђења - без оружја и друге услове пропи-
сане чл.139 Закона и по Правилнику о систе-
матизацији радних места број 4111-5/2021 од 
14.09.2021.г.

ОСТАЛО: кандидати морају испуњавати услове 
за заснивање радног односа у складу са чла-
ном 139. Закона, односно:1. имати одговарајуће 
образовање по Закону и Правилнику о систе-
матизацији радних места број 4111-5/2021 од 
14.09.2021.г.2. имати психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. морају поседовати доказ о неосуђи-
ваности , односно не смеју бити осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 дискриминаторско понашање; 4. има-
ти држављанство Републике Србије; 5. зна-
ти српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад .6. за радна места на 
којима се образовно васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, лице мора да има 
и доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно–васпитни рад. Кандидат доставља: 
1. попоњен пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете са подацима 
о тачној адреси и контакт телефоном; 2. Доказ 
о одговарајућем образовању (оверену копију 
дипломе); 3. Уверење о неосуђиваности из каз-
нене евиденције МУП-а, оригинал , не старији 
од 6 месеци; 4. Уверење о држављанству (ори-
гинал или оверене фото-копија); доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. Доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно–васпитни рад. Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или слати на адресу: 
Пољопривредна школа са домом ученика Бачка 
Топола, Маршала Тита 167, 24 300 Бачка Топо-
ла . Телефон за контакт: 024/711-234.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 97

Наставник географије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са послова 
директора, а најдуже до 12. 8. 2026. 

године, за рад у одељењима на српском 
наставном језику

УСЛОВИ: професор географије, дипломира-
ни географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и геогра-
фије, дипломирани професор географије и 

информатике, професор биологије - геогра-
фије, професор физике - географије, професор 
географије-информатике, дипломирани про-
фесор географије - мастер, дипломирани геог-
раф - мастер, мастер географ, мастер професор 
географије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор географије и инфор-
матике, дипломирани географ - просторни пла-
нер, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и 
географије или двопредметне студије геогра-
фије и информатике.

Педагошки асистент за помоћ 
у васпитно-образовном раду са 

ученицима ромске националности
на одређено време до 31. 8. 2023

2 извршиоца

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописа-
ни за заснивање радног односа потребно је да 
лице зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад, познавање ром-
ског језика. У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.
закон, 6/2020 и 129/2021) и то ако: има одго-
варајуће образовање, има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 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, има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Наставник мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има напред наведе-
но образовање. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина 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. На основу члана 141 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, посло-
ве наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.

ОСТАЛО: за сва занимања: уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: ове-

рен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на висо- кошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (уве-
рење високошколске установе) или доказ да је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или оверену фотокопију положе-
ног стручног испита или испита за лиценцу, за 
оне кандидате који то поседују, доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 (не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) и доказ о знању српског 
језика - доказ да је положио испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе, који је у обавези да достави кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Сви докази прилажу се у ове-
реној фотокопији. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. У скла-
ду са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом достављају школи. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Одлука о избору кандида-
та биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава, о чему ће бити 
обавештени сви кандидати, у складу са Зако-
ном. Контакт телефон: 024/ 525-799, Гордана 
Поњаушић, секретар школе.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник математике

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24. Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС РС, 113/17 и 
95/18- аутентично тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове из чл. 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
треба да има одговарајуће високо образовање 
предвиђено чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21). У погледу врсте образовања кандидат 
треба да испуњава услове из члана 3., тачка 
9. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник” 
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бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21), односно треба да је: 1) професор мате-
матике, 2) дипломирани математичар, 3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене, 4) дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, 5) дипломира-
ни математичар - информатичар, 6) професор 
математике и рачунарства, 7) дипломирани 
математичар за математику економије, 8) про-
фесор информатике - математике, 9) дипло-
мирани математичар - астроном, 10) дипломи-
рани математичар - примењена математика, 
11) дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), 12) дипломирани информатичар, 13) 
мастер математичар, 14) мастер професор 
математике, 15) мастер професор математике 
и физике, 16) мастер професор математике и 
информатике, 17) мастер професор физике и 
математике, 18) мастер професор информати-
ке и математике, 19) дипломирани професор 
математике - мастер, 20) дипломирани мате-
матичар - мастер, 21) дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), 22) дипломирани матема-
тичар - професор математике, 23) дипломирани 
математичар - теоријска математика, 24) дипло-
мирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), 25) професор 
хемије - математике, 26) професор географије 
- математике, 27) професор физике - математи-
ке, 28) професор биологије - математике, 29) 
професор математике - теоријско усмерење, 
30) професор математике - теоријски смер, 31) 
дипломирани математичар и информатичар, 32) 
дипломирани математичар – механичар, мастер 
професор предметне наставе, мастер математи-
чар-професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике. Кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони, 10/19, 
6/20 и 129/21), односно да није осуђиван 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 или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да подне-
се следећа документа: краћу биографију, доказ 
да има одговарајуће образовање - прописану 
врсту и степен стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању), доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), - уверење се прибавља у МУП-у, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 

фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у скла-
ду са чланом 139. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати 
попуњавају пријавни фолмулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
фолмуларом достављају на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

Наставник технике и технологије
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24. Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС РС, 113/17 и 
95/18- аутентично тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове из чл. 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
треба да има одговарајуће високо образовање 
предвиђено чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21). У погледу врсте образовања кандидат 
треба да испуњава услове из члана 3., тачка 
13. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21), односно треба да је: 1) професор тех-
ничког образовања, 2) професор технике, 3) 
професор технике и информатике, 4) профе-
сор информатике и техничког образовања, 5) 
професор техничког образовања и машинства, 
6) професор технике и машинства, 7) профе-
сор машинства, 8) професор електротехнике, 
9) професор техничког образовања и техничког 
цртања, 10) професор техничког образовања и 
физике, 11) професор физике и основа технике, 
12) професор техничког образовања и хемије, 
13) дипломирани педагог за физику и опште-
техничко образовање ОТО, 14) дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу, 15) професор физике и основа техни-
ке за основну школу, 16) професор техничког 
образовања и васпитања, 17) професор тех-
ничког васпитања и образовања, 18) професор 
политехничког образовања и васпитања, 19) 
професор политехничког васпитања и обра-
зовања, 20) професор политехничког образо-
вања, 21) професор технике и графичких кому-
никација, 22) професор производно – техничког 
образовања, 23) дипломирани педагог за тех-
ничко образовање, 24) дипломирани педагог за 
физику и основе технике, 25) професор основа 
технике и производње, 26) професор политех-
нике, 27) професор технике и медијатекарства, 
28) професор техничког образовања и медија-
текар, 29) дипломирани физичар - професор 
физике и основа технике за основну школу - 
мастер, 30) дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, 31) 
дипломирани професор технике и информати-
ке - мастер, 32) дипломирани професор тех-
нике - мастер, 33) мастер професор технике и 
информатике, 34) мастер професор информа-
тике и технике, 35) професор основа технике 
и информатике, 36) мастер професор технике 
и информатике за електронско учење, мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из области технич-

ког и информатичког образовања). Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони, 10/19, 
6/20 и 129/21), односно да није осуђиван 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 или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да подне-
се следећа документа: краћу биографију, доказ 
да има одговарајуће образовање - прописану 
врсту и степен стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању), доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), - уверење се прибавља у МУП-у, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у скла-
ду са чланом 139. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати 
попуњавају пријавни фолмулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
фолмуларом достављају на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
15358 Бадовинци, Карађорђева 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора Школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то: 1)које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога 
, изузетно , ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона, за директора може 
да буде изабрано лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе; 2) које има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; 3)обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност); 4)које има одговарајуће радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
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одговарајућег образовања, односно најмање 
десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања , лица која имају обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона. 5) које има 
физичку, психичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца , као и за 
кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; 7) које има држављанство Републике 
Србије; 8) које зна српски језик. Кандидат који 
се пријављује за радно место директора школе 
попуњава пријавни формулар који се може пре-
узети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs)- формулар за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања 
и уз одштампан формулар треба да приложи: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању из члана 
140 став 1 и 2 Закона (Кандидати који су висо-
ко образовање стекли по прописима о високом 
образовању почев од 10. септембра 2005. годи-
не подносе оверено фотокопију и основних и 
мастер студија); изузетно ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона за наставника те врсте 
школе подносе оригинал или оверену фото-
копију дипломе; оригинал или оверену фото-
копију доказа о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника; потврду/уве-
рење о обуци о положеном испиту за дирек-
тора установе (оригинал или оверена фотоко-
пија) уколико поседује а изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месе-
ци- оригинал или оверена фотокопија); извод 
из МК рођених (оригинал или оверена фото-
копија); оригинал или оверену копију потвр-
де о томе да има одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања-најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, односно најмање десет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања за лица која имају образо-
вање из члана 140 став 3 Закона; оригинал или 
оверену фотокопију доказа да је стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе ( 
диплома о стеченом одговарајућем образовању 
издата на српском језику која се приложи под 
тачком 1 сматра се као доказ о знању српског 
језика), доказ о физичкој, психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење не старије од шест 
месеци- оригинал или оверена фотокопија); 
уверење МУП-а да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће; за кривична деле при-
мање или давање мита; за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
шест месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (потврду или уве-
рење надлежног суда не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) за 
кандидата на конкурсу који поседује тај доказ 
(фотокопију); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања дужан је да достави кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе (фотокопију); биографија са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада школе. Напомена: Кан-
дидати који имају положен испит за директо-
ра немају предност у односу на кандидате који 
немају положен испит, али изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве доставити на адресу : ОШ „Вук 
Караџић” Бадовинци, Карађорђева 1, 15358 
Бадовинци у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за директора” лично или препоруче-
ном поштом.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”

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

Наставник виолончела
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. 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 („Сл. 
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 („Сл. гласник РС”, бр. 16/2015, 11 /2016, 
2/2017, 9/2019, 14/2020), односно да су стекли 
звање за наставника виолончела: дипломирани 
музичар, усмерење виолончелиста; дипломира-
ни музичар - виолончелиста; академски музи-
чар виолончелиста;  мастер музички уметник - 
професионални статус – виолончелиста

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закопа о раду („Служ-
бени гласник 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 
предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 
4.и 5. и чланом 140. Закопа о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/17, 27/18 -др. закони и 10/19). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2) доказ да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање па 
језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-

ве (оригинал или оверену фотокопију); 3) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци; 4) извод из 
матичне књиге рођених; 5) потврду да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 6) краћу биографију. Кан-
дидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, 
вршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар па званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (формулар је доступан у делу 
„Ново па сајту”). Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом се достављају па адресу 
Школе: Музичка школа „Михаило Вукдраговић” 
Шабац, ул. 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
„ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда, Повленска 13
тел. 031/888-034

e-mail: osjordandjukanovic@gmail.com

Наставник математике
са 89% радног времена (18 часова 

седмично), за рад у матичној школи

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
поседовање одговарајућег високог образовања, 
и то: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005; да испуњава услове из 
чл. 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), односно да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 
11/19), 2) поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (доказ се доставља при закључењу уго-
вора о раду); 3) неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
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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 киривично дело примања 
или давања 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; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4) поседовање држављанства Републике 
Србије; 5) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оверен препис или оверену фото-
копију диоломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију индекса или уверења висо-
кошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије или потврду, односно 
уверење високошколске установе да кандидат 
испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања или 
оверени препис или оверену фотокопију лицен-
це за рад наставника, васпитача или стручних 
сарадника; доказ о држављанству Републике 
Србије (оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад); уве-
рење о неосуђиваности за наведена кривична 
дела (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију или оригинал). 
Образац пријаве под називом “Формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
на конкурс са траженом пратећом документа-
цијом доставити на адресу школе или предати 
непосредно у секретаријату школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место наставни-
ка математике”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Све 
ближе информације могу се добити на теле-
фон: 031/888-034 и путем електронске поште: 
osjordandjukanovic@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ НЕВЕН”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел.031/864-188 локал 12

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице под условима прописаним Законом и ако 
има: 1. Има одговарајуће образовање - високо 
образовање, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.септембра 2005, године; 
на студијама првог степена (основне академ-
ске односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или одговарајуће више 
образовање; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3.није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вљење, за кривично депо примање мита или 

давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, поатиз 
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 панашање, 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и иезик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: потпуну личну и радну биографију са адре-
сом и контакт телефоном, диплому о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење МУП-а): пријав-
ни формулар (образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), кан-
дидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију; заједно 
са одштампаним формулаоем, достављају уста-
нови. Пре закључења уговора о раду кандидат 
доставља доказ којим потврђује да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремане прија-
ве неће се разматрати, Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”, Ближе информамије 
о конкурсу могу са добити на број телефона 
031/864 188 локал, 12. Конкурс траје осам дана 
од објављивања. Неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”

31242 Кремна, Кремна бб.
тел. 031/3808-495

Стручни сарадник - педагог
за рад у школи у Кремнима

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140. став 1 
и 2 и члана 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања ( “ Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18- др. закон, 10/19 , 6/20 
И 129/2021) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи ( “ Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021), као и посебне услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима ( лекарско уверење доставља канди-
дат који буде изабран пре потписивања уговора 
о раду); да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, 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 ( издаје МУП, односно 
надлежна ПУ); да има држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад ( уколико образовање 
није стечено на српском језику, кандидат дос-
тавља доказ одговарајуће високошколске уста-

нове надлежне за издавање таквих докумената 
о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, треба да доставе следећа документа 
којима доказују да испуњавају услове конкур-
са; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са чл- 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања ( “ Сл. гласник РС” , број 88/17, 27/18 
и др. закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи ( “ 
Сл.гласник РС-Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), 
извод из матичне књиге рођених ( оригинал 
или оверену копију), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
копију), доказ да кандидат није правоснажном 
пресудом осуђиван за кривично дело из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања ( изсаје МУП, односно 
надлежна ПУ); доказ о познавању српског јези-
ка подносе кандидати који нису стекли дипло-
му на српском језику. Оверене фотокопије не 
могу бити старије од 6 месеци. Кандидати који 
испуњавају услове конкурса и 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 служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “ Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом доставити лично или поштом на адре-
су школе: Основна школа“ Богосав Јанковић” 
Кремна, Кремна бб, 31242 Кремна, са назна-
ком:”За конкурс.” Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 
031/3808-495.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ШКОЛИЦА КОЦКИЦА” УЖИЦЕ

31000 Ужице, Лазара Мутапа 7
тел. 060/0980-910

Васпитач

УСЛОВИ: да поседује одговарајуће више обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске сту-
дије- васпитач, односно високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије- мастер васпитач, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије ) у складу са Законом о предшколском 
васпитању и образовању ((Сл.гласник РС - про-
светни гласник бр, 18/2010, 101/2017, 113/2017, 
95/2018, 10/2019, 86/2019, 157/2020, 123/2021 
и 129/2021) или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005.године –васпитач

Васпитач
на одређено време за замену запосленог 

који је одсутан дуже од 60 дана 
(породиљско одсуство)

УСЛОВИ: да поседује одговарајуће више обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске сту-
дије- васпитач, односно високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије- мастер васпитач, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о предшколском 
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васпитању и образовању ((Сл.гласник РС - про-
светни гласник бр, 18/2010, 101/2017, 113/2017, 
95/2018, 10/2019, 86/2019, 157/2020, 123/2021 
и 129/2021) или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005.године – васпитач.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: да поседује средње образовање - 
медицинска сестра васпитач.

ОСТАЛО (за сва три радна места): да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у члану 120. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати достављају доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спре-
ме (оригинал или оверена фотокопија дипломе 
не старија од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених , уверење о неосуђиваности за 
претходно навдена кривична дела од МУП-а (не 
старија од 6 месеци), и потврду од поверени-
ка за заштиту родне равноправности као доказ 
о неосуђиваности за дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву кандидат треба да достави 
и кратку радну биографију. Пријаву за конкурс 
(пријавни формулар ) какндидати су дужни да 
преузму са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу Установе. Као последњи дан када 
истиче рок за пријављивање на конкурс, рачуна 
се према конкурсу објављеном у листу „Посло-
ви”. На коверти нагласити за које радно место 
се конкурише. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6

тел. 014/451-284

Васпитач
са 75% радног времена за рад у 

припремном предшколском програму на 
одређено време до 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 141. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) за рад у предшколској 
установи и то: да је стекао високо образовање 
на студијама првог степена, студијама другог 
степена у трајању од три године, вишим обра-
зовањем,односно са одговарајућим средњим 
образовањем, односно са одговарајућим 
средњим образовањем,у складу са посебним 
законом; радно искуство на пословима васпи-
тача од најмање 12 месеци. Општи услови у 
складу са чланом 139. и чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-
др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе 
против правног саобраћаја и и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5 да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању; 4. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5 извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду); 
8. потврду о радном стажу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор установе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат установе, 
у затвореној ковети, са назнаком “За конкур-
сну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу на телефон:014/451-284.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних 
предмет у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи (виолончело)

на одређено време ради замене одсутне 
запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, да поседују 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи. Уз пријаву се 
подносе: одштампан и попуњен формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање 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 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-

ма подноси се пре закључења уговора о раду. 
Докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији на горе наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

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

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: кандидат поседује IV степен стручне 
спреме, завршену обуку за педагошког асис-
тента, држављанство РС, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривични дело, утврђено чл.139. ст.1. 
тач.3. Закона о основама система образовања 
и васпитања. („Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021), да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
1. пријавни формулар (кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министартсва просвете, науке и техно-
лошког развоја, РС и заједно са осталом доку-
ментацијм достављају школи); 2. биографију; 3. 
оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће обра-
зовање; 4. оригинал уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оргинал или оверена копија); 6. 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминатомо понашање (Извод из казнене 
евиденције МУП-а Србије, оргинал или оверена 
копија не старија од 6. месеци); 7. одговарајући 
доказ којим се доказује знање српског језика, 
сходно чл.141. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Изабрани кандидат је у обаве-
зи да лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад, достави пре 
закључења уговора о раду. Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуње-
ности услова за пријем, односно заснивање 
радног односа, слати у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” на адресу: Основна школа „Јован Јовановић 
Змај” у Врању, Јужноморавска 9, 17500 Врање, 
са ознаком: „За конкурс” или лично достави-
ти управи школе. Пријаве које не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степе-
на и врсте образовања, односно одговарајућег 
образовања, прописаног занимања (стручног 
назива), пријаве које буду непотпуне (не садр-
же све захтеване доказе о испуњености услова 
конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у 
разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом 
конкурса могу се добити на телефон: 017/422-
245, Милена Маринковић, директор школе.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17500 Врање, Косовска бб.

Конкурс објављен 03.08.2022.године у публика-
цији “Послови”, број 998-999 поништава се за 
радно место чистачица на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Педагошки асистент
на одређено време, до 31.08.2023.

године

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има IV сте-
пен стручне спреме , завршену обуку за педа-
гошког асистента, држављанство Републике 
Србије, психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело, утврђено чланом 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 
27/2018 др-закон, 10/2019), 6/2020,и 129/2021, 
даље: Закон.), да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни фор-
мулар објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете; диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 
краћу биографију; доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнућа, 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. Закона, ово уверење издаје МУП Р. Србије, 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доказ о завршеној обуци 
за педагошког асистента, доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Место рада: Врање, 
Пионирска, број 5. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или копији која 
је прописно оверена код јавног бележника. 
Потребна документација, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља се школи 
у року од 8 дана од дана објављивања кокур-
са. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована одлуком директора школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена. Конкурсна коми-
сија 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 разго-
вор са кандидатима и саставља образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору школе у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор школе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на бројеве контакт телефо-
на које су навели у својим пријавама. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве 
пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције о јавном конкурсу могу се добити на теле-
фон: 017/400-630, лице за контакт је секретар 
школе. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама са назнаком. Пријава на конкурс за 
радно место педагошког асистента, на адресу 
Основна школа: „Вук Караџић“ Пионирска 5; 
Врање.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МАРКО СТОЈАНОВИЋ”
26348 Врачев Гај, Бела Црква,  

Марка Стојановића 222

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: За обављање послова радног места 
стручни сарадник - педагог за рад у матичној 
школи у Врачев Гају може се засновати радни 
однос са лицем које испуњава услове пропи-
сане чланом 139 и 140.Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и које је стекло 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника („Сл.Гласник РС„ – Просветни глас-
ник бр.2/20). За радно место: Поред општих 
услова предвиђених Законом кандидати треба 
да испуњавају следеће посебне услове: да има 
одговарајуће образовање прописано Законом, 
да имају психичку и физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривич-
на дела 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 кривично дело примање 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 дискриминатор-
но понашање. Да има држављанство Републи-
ке Србије. Да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно–образовни рад. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља уз конкурсну документацију. 
Уз пријаву кандидати прилажу: извод из мати-
чне књиге рођених, односно венчаних уколико 
је настала промена презимена, (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству, (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци), ове-
рене фотокопије дипломе о завршеним нивоима 
студија из области за које је конкурс објављен, 
не старије од 6 месеци (кандидат који има 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену фотокопију дипломе 

другог степена и оверену фотокопију дипломе 
основних академских студија, радну биогра-
фију у штампаном облику, уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изрече-
на правноснажна пресуда; (извод из КЕ издаје 
МУП – Полицијска управа); доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност са 
децом и ученицима-лекарско уверење, подно-
си се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријав-
ни формулар са потребном документацијом 
може се донети лично или доставити поштом у 
затвореној коверти на адресу: Основна школа“ 
Марко Стојановић” Врачев Гај, .Марка Стоја-
новића 222, контакт телефон: 013/856-197. 
За радна места стручног сарадника лица која 
нису стекла образовање на српском језику, дос-
тављају доказ да су стекли средње, више или 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (на српском) или 
су положили испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Одред-
бом члана 9. и члана 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. 
Потребно је да учесник конкурса, поред доку-
ментације коју доставља у писаној изјави наве-
де за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција (у овој изјави мора 
навести име и презиме, датум рођења, ЈМБГ и 
име родитеља) или да ће то кандидат учинити 
сам. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БУЦКО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС бр 88/17...129/21) и чланом 37. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова 
у Предшколској установи „Буцко” Сокобања 
:да има стечено основно образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимања малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС. Да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву и биогра-
фију приложе: попуњен пријавни формулар. 
који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; сведочанство о стеченом основном 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); уверење, потврду о неосуђиваности, 
из казнене евиденције (да није старије од 
шест месеци). Доказ да има психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом 
прибавља кандидат пре закључења Уговора о 
раду. Доказ - потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио српски 
језик достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику. Сва прило-
жена документација мора бити у оригиналу или 
овереном препису, не старијем од шест месе-
ци. Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса, у 
листу „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора. Кан-
дидати који испуњавају услове биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошљавање. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу:Предшколска установа “Буцко” 
Сокобања, Митрополита Михаила 16, 18230 
Сокобања, са назнаком – „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ШОСО „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“ 
ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Дефектолог - наставник у посебним 
условима рада

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају Школи. Кандидати 
морају испуњавати услове за заснивање радног 
односа у складу са чл.139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“, 
бр. 88/2017,27/2018-др.закон,10/2019,27/2018-
др.закон, 6/2020 и 129/21), и то ако: 1) имају 
одговарајуће образовање, 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) нису осуђивани 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 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 дускриминаторно понашање; 4) имају 
држављанство Републике Србије; 5) знају срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
поседује одговарајуће образовање из члана 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл.гл.РС“, бр. 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон, 6/2020 и 
129/21) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл.гл.РС – Про-
светни гласник“, бр. 17/2018 и 6/2020).

ОСТАЛО: уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: биограф-
ске податке, односно радну биографију (ЦВ); 
оверене фотокопије следећих докумената: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о стеченом образо-
вању, доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи,уверење о положеном испиту за лиценцу 

и очитану личну карту. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Докази о испуњености услова конкурса се под-
носе у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Оверене фотокопије не могу да буду старије од 
6 месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе непосредно или 
путем поште на адресу Школе: ШОСО „Јеле-
на Мајсторовић“ Зајечар, Тимочке буне. 14 
19000 Зајечар., са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос“. Контакт телефон 019/429-
744 - секретар Школе. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандида-
тима. У складу са наведеним одлучено је као у 
диспозитиву ове одлуке.

ЗРЕЊАНИН

ОШ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН„ БОКА
23252 Бока, М. Тита 33

Наставник хемије
20% радног времена на одређено време

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система обраовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17 ... 6/20), и то: 1. да 
има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012 ... 7/21) дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије и 
физике, професор хемије и биологије, дипло-
мирани хемичар опште хемије, дипломирани 
хемичар за истраживање и развој, дипломи-
рани физикохемичар, дипломирани хемичар 
– смер хемијско инжењерство, професор био-
логије и хемије, професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор био-
логије и хемије, дипломирани хемичар – про-
фесор хемије дипломирани професор хемије 
– мастер, професор физике – хемије, профе-
сор географије – хемије, професор биологије 
– хемије, дипломирани професор физике – 
хемије, мастер, дипломирани професор биоло-
гије – хемије, мастер, дипломирани педагог за 
физику и хемију, дипломирани физичар – про-
фесор физике и хемије за основну школу – мас-
тер, дипломирани хемичар – мастер, мастер 
професор хемије, мастер хемичар, мастер про-
фесор физике и хемије, мастер професор био-
логије и хемије, мастер физикохемичар, дипло-
мирани инжењер хемије аналитичког смера, 
мастер професор предметне наставе, дипломи-
рани хемичар – инжењер за контролу квалите-
та и менаџмент животне средине, дипломирани 
инжењер хемије биоорганског смера. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
хемије;

Наставник енглеског језика
са 94, 44% радног времена

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставни-
ка енглеског језика треба да испуњава услове 
прописане члановима Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), те послове настав-
ника енглеског језика могу да обављају следећа 
лица: професор односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, дипломира-

ни професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/ профил енглески језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/ профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (предходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: да лице: 1) има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидсциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
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 по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплин и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство РС и 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад.

Координатор финансијских и 
рачуноводствених послова

са 50% радног времена на одређено 
време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме еко-
номског смера, са стеченим стручним звањем 
из области рачуноводства, као и четврти степен 
стручне спреме, стечен након завршене средње 
школе правно-економског смера.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење) треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1, 
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т. 1), 2), 3), 4). и 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи и то: уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија); оверен 
препис или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеном основном образовању; лекар-
ско уверење, да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; извод из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); потврду одговарајуће установе да 
је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику).

Домар
са 88% радног времена

УСЛОВИ: средња стручна спрема – квали-
фиковани радник машинске, водоинсталатер-
ске, дрвне, грађевинске или електротехничке 
струке.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи (оригинал или оверену фотоко-
пију): 1. диплому о завршеној школи, 2. уве-
рење о држављанству РС, 3. Биографију, 4. 
попуњену пријаву скинуту са сајта Министрства 
просвете, науке и технолошког развоја у одељ-
ку ново на сајту. Пријаве слати на адресу шко-
ле: ОШ „Ж. Зрењанин” 23252 Бока М. Тита 33. 
Контакт особа: директор школе Бранка Субић, 
тел :023/846-604. Непотпуне и не благовремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од објављивања конкурса у 
листу „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

„МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

Објављени конкурс у листу Послови бр. 996-997 
од 20.07.2022. године за радно место Финан-
сијско - рачуноводствени аналитичар поништа-
ва се због уочене грешке у тексту конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Стражиловска бб.
23101 Зрењанин

Педагошки асистент који пружа 
подршку деци и ученицима ромске 

националности
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18- аутен-
тично тумачење ), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. Закона и Правил-
ника и то: а) да има одговарајуће образовање: 
средње стручно образовање, односно да посе-
дује IV степен стручне спреме и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента по програ-
му обуке у складу са Правилником, б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање 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; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
и ромски језик. Уз пријаву на конкурс учесници 
конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs); 2. доказ о одговарајућем 
образовању: а) оригинал или оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној средњој школи; 
б) доказ о савладаном програму обуке за педа-
гошког асистента по програму обуке у складу са 
Правилником (оверена фотокопија) 3. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; 4. доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања- оригинал или овере-
на фотокопија; 5. доказ о знању српског језика 
и ромског језика; 6. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Моле се учесни-
ци конкурса да уз пријавни формулар поднесу и 
кратку биографију. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана од дана објављивања текста кон-
курса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом подносе се у затво-
реној коверти на адресу школе: Основна шко-
ла “Петар Петровић Његош” Стражиловска бб, 
23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком 
“За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
У року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе обавља разговор са канди-
датима. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Комисија образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове доставља 

директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а директор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од 8 дана од достављања образложе-
не листе. Решење о избору кандидата се, када 
постане коначно, оглашава на званичној интер-
нет страници Министарства надлежног за посло-
ве просвете. Све информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона:023/563-840.

Посао се не чека,  
посао се тражи



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

решење о мировању радног односа.

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

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

Услуге Националне службе за запошљавање

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

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

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

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

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

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

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

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

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

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

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

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

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

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


