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Oпшти услови огласа/конкурса 

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).

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

                Администрација и управа

Београ д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 
став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019), Служба за 
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Министарство 
финансија, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе за трезор у 
Министарству финансија - положај 

у другој групи
Опис послова: Планира, организује и усклађује рад Упра-
ве, распоређује задатке по организационим јединицама 
Управе и врши надзор над спровођењем и реализацијом 
стратешких одлука у управљању радом Управе и стара се 
над законитошћу рада у Управи; доноси стратешке одлу-
ке у управљању кадровским, финансијским, информатич-
ким, као и по питањима развоја и унапређења трезора, 
финансијског система, система плаћања и других питања 
од значаја за рад Управе; доноси директиве којима се 
одређује начин рада, поступања и понашања запосле-
них у Управи и предлаже министру финансија доношење 
акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Управи, акта о правима и дужностима из радног 
односа запослених у Управи и друга акта у складу са зако-
ном, решава у управним стварима из делокруга Управе; 
сарађује са министром финансија и другим имаоцима јав-
них овлашћења у вршењу поверених послова Управе и 
обликовању макроекономске политике Владе; сарађује и 
учествује у преговорима са међународним финансијским 
организацијама; одлучује о правима и дужностима запос-
лених у Управи и иницира предлоге министру финансија о 
постављењу; одлучује и о другим питањима по овлашћењу 
министра финансија.  

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области правне науке или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
девет година радног искуства у струци или седам годи-
на радног искуства у струци од којих најмање две године 
на руководећим радним местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним местима; као и потребне 
компетенције за рад на радном месту; држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

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

Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент; основе управљања људским ресурсима) – про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (планирање буџета и 
извештавање; извршење буџета) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно место:
3. Професионално окружење (Закон о буџетском сис-
тему) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Страни језик – Енглески језик, ниво Б1 – провера ће се 
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског 
језика – ниво Б1

Понашајне компетенције (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; 
управљање људским ресурсима; стратешко управљање) – 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Поп Лукина 
7-9.

2. Помоћник директора – руководилац 
Сектора за пружање услуга пореским 
обвезницима и едукацију у Пореској 
управи у Министарству финансија - 

положај у петој групи

Опис послова: Руководи радом сектора; планира, орга-
низује, обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује 
послове на уже унутрашње организационе јединице; обез-
беђује законито, правилно и благовремено извршавање 
послова из делокруга Сектора; пружа потребну стручну 
помоћ запосленима у Сектору; спроводи на нивоу Сектора 
основна стратешка опредељења и усаглашава их са страте-
гијом Пореске управе. По усмеравању директора Пореске 
управе, сарађује са државним и међународним органима и 
организацијама и унутрашњим јединицама Пореске упра-
ве. Обавља и друге послове у вези са делокругом Сектора, 
као и послове које му повери директор Пореске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од нај-
мање 9 година, или 7 година радног искуства у струци од 
којих најмање 2 године на руководећим радним местима 
или 5 година радног искуства на руководећим радним мес-
тима, као и потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент; основе управљања људским ресурсима) – про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији) – 
провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
релевантни прописи и из делокруга радног места (Уредба 
о стручном усавршавању државних службеника) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације

Понашајне компетенције (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; 
управљање људским ресурсима; стратешко управљање) – 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Саве Маш-
ковића 3-5.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садр-
жи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; 
телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање рад-
ног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о 
знању енглеског језика ниво - Б1 (за положај под редним 
бројем 1); додатне едукације; радно искуство; посебне 
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним 
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана.

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

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

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

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писа-
ни доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању 
енглеског језика ниво – Б1 (за положај под редним бројем 1).

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компе-
тенције „дигитална писменост“, сем уколико комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од провере опште компетен-
ције „дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи серти-
фикат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – 
ниво Б1 (за положај под редним бројем 1), биће ослобође-
ни провере компетенције знање енглеског језика – ниво 
Б1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ 
не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа 
од писмене/усмене провере енглеског језика – ниво Б1 (за 
положај под редним бројем 1).  

Остали докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима (лица са положеним правосуд-
ним испитом уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, 
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе остале 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 усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоу-
праве у року од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима 
достави доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс за попуњавање положаја.
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 Администрација и управа 

ма Првог основног суда у Београду, на адреси Нови Бео-
град, Булевар Николе Тесле 42а или путем поште на исту 
адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места судијски сарадник“.
Свака пријава добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уно-
си се у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Под-
носиоци пријаве на конкурс ће о додељеној шифри бити 
обавештени у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.
VIII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функционалних 
компетенција, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
правосудном испиту;
- потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- оригинал уверење да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци;
-Образац 1 или 1а – изјава у којој се учесник конкурса опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учини-
ти уместо њих. Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Документ о чињеницама о којима 
се води службена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном 
правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци. Потребно 
је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 1а) којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Обрасци 1 и 1а могу се преузети 
на интернет презентацији Првог основног суда у Београду 
у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз напред наведене доказе.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 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 судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

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

IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функционалних компе-
тенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају 
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку. Кандидати који не доставе доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Суда са назнаком „За јавни конкурс“.

X Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-

вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести у просторијама Првог основног суда 
у Београду, у Булевару Николе Тесле 42а, Нови Београд. Кан-
дидати ће о датуму и времену бити обавештени на контак-
те (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку 
рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

XI Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Сања Кауцки и Милка Јоксимовић, контакт телефон: 
011/655-3911 или зграда суда на Новом Београду, Булевар 
Николе Тесле 42а, четврти спрат, канцеларија бр. 4.35.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном право-
судном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена 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 приба-
вити сама (члан 103 став 3).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази конкурсна комисија ће одбацити решењем.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
одлуком председника Првог основног суда у Београду. 
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација 
враћати искључиво на писани захтев учесника.

Први основни суд у Београду не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу израже-
ни у мушком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Првог 
основног суда у Београду www.prvi.os.sud.rs, на огласној 
табли Првог основног суда у Београду, на порталу e-Управе 
и на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети на званич-
ној интернет презентацији Првог основног суда у Београду: 
www.prvi.os.sud.rs.

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗАШТИТНИКА 
ГРАЂАНА

Заштитник грађана, Београд, Делиградска 16, на основу 
члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 
67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 
95/2018), члана 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19), члана 5 став 5 Пра-
вилника о попуњавању радних места у Стручној служби 
Заштитника грађана број: 363-242/2019 дел.број 6423 од 
11. новембра 2019. године, Одлуке о попуњавању изврши-
лачких радних места у Стручној служби Заштитника грађа-
на број 361-531/20, дел. број 39685, 361-532/20, дел. број 
39686, 361-533/20, дел. број 39687, 361-534/20, дел. број 
39688 и 361-535/20, дел. број 39689 од 8. децембра 2020. 
године и Одлуке о допунама одлука о попуњавању изврши-
лачких радних места у Стручној служби Заштитника грађа-
на број 361-531/20, дел. број 40677, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 
МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Заштит-
ник грађана, Београд, Делиградска 16

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за поступање по 
притужбама, звање виши саветник
Сектор за заштиту људских права и 

слобода и права лица лишених слободе
1 извршилац

Опис послова: Евидентира притужбе и предлаже прио-
ритет решавања притужби из надлежности Сектора; прати 
домаће и међународне прописе у области социјалних и кул-
турних права, економских и имовинских права, лица лише-
них слободе и контролу примене полицијских овлашћења 
и прати њихову примену; обавља неопходне консулта-
ције са руководиоцем Сектора, Заштитником и замеником 
Заштитника овлашћеним за ову област; сарађује са другим 
унутрашњим јединицама Стручне службе и другим орга-
нима у циљу извршења послова из делокруга Сектора; 
припрема појединачне извештаје о стању заштите социјал-
них и културних права; економских и имовинских права, 
припрема појединачне извештаје о стању заштите права 
лица лишених слободе и контролу примене полицијских 
овлашћења; обавља послове рада на притужбама и врши 
послове контроле и надзора рада органа јавне власти, 
обавља послове рада на притужбама и врши послове кон-
троле и надзора рада органа јавне власти; решава или 
учествује у решавању најсложенијих случајева из делокру-
га рада Сектора; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке или друге научне односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 
година радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

2. Радно место за пратеће послове 
у поступку по притужбама, звање 

самостални саветник
Сектор за заштиту људских права и 

слобода и права лица лишених слободе
1 извршилац

Опис послова: Евидентира све притужбе из надлежности 
Сектора; поступа по притужбама мање сложености и пома-
же у поступку по сложеним притужбама; обавља потребне 
провере код надлежних органа о наводима изнетим у при-
тужбама; врши послове контроле и надзора рада органа 
јавне власти; комплетира доказни материјал и докумен-
тацију за поступање по притужбама; припрема материјал 
релевантан за израду појединачних извештаја из надлеж-
ности Сектора; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Сектора.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке или друге научне односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-

Администрација и управа 

Сви докази који се прилажу морају бити на језику 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 овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) 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 изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник кон-
курса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од 
предвиђених могућности опредељује, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно уверење о поло-
женом правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Обрен Чавић, тел. 
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oглас-
ној табли Министарства финансија, на интернет презен-
тацији и oгласној табли Управе за трезор, на интернет 
презентацији и oгласној табли Пореске управе, на интер-
нет презентацији и oгласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
вају положаји који су предмет овог конкурса.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар Николе Тесле 42-а

На основу одредби чл. 47, 54, 55, 56 и 61 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник PC“, број 79/05, 81/05 
– испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18), одредбе члана 8 став 4 у вези са чла-
ном 2 став 8, члана 9 став 3, чланова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 и 26 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС“, број 2/19), као и на основу Правилника о саставу 
конкурсне комисије, начину провере компетенција, крите-
ријумима и мерилима за избор за извршилачка радна мес-
та у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник 
РС“, број 30/19), а у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Првом основном 
суду у Београду посл. бр. Су I 9-1/19 од 21.03.2019. године 
са изменама посл. бр. Су I 9-2/19 од 26.08.2019. године и Су 
I 9-1/20 од 17.11.2020. године, као и на основу Закључака 
Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број 112-12546/2018 од 25.12.2018. 
године, 51 број 112-713/2019 од 25.01.2019. године, 51 број 
112-1865/2019 од 26.02.2019. године, 51 број 112-2975/2019 
од 26.03.2019. године, 51 број 112-4345/2019 од 25.04.2019. 
године, 51 број 112-8375/2019 од 28.08.2019. године, 51 
број 112-9570/2019 од 27.09.2019. године, 51 број 112-
10684/2019 од 30.10.2019. године и 51 број 112-11793/2019 
од 27.11.2019. године, председник Првог основног суда у 
Београду, судија Снежана Стевовић оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Први основ-
ни суд у Београду, Београд, Катанићева 15

II Радно место које се попуњава:
 

1. Извршилачко радно место судијски 
сарадник, звање: саветник

21 извршилац
Опис послова радног места: Помаже судији у раду, 
израђује нацрте једноставнијих судских одлука, проучава 
правна питања у једноставнијим предметима, судску прак-
су и литературу, врши и друге послове самостално или под 
надзором или упутствима судије и председника суда.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

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

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

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), 
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или дру-
ги одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не 
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освоји-
ли један бод у провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка.

Информације о материјалу за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији суда.

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Међу кандидатима врши се провера посебних функционал-
них компетенција за радно место судијски сарадник: 

Посебна функционална компетенција за радно место судијски 
сарадник у области рада судска управа – познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за надлежност 
суда – провера ће се вршити писаним путем, тестом.

Посебна функционална компетенција за радно место судијски 
сарадник – поседовање знања и вештина за израду нацрта 
судских одлука и других аката – провера ће се вршити усме-
ним путем, разговор са кандидатом. 

Посебна функционална компетенција за радно место судијски 
сарадник – вештине презентације, вештине управљања 
поступком и вештине извештавања у предметима – провера 
ће се вршити усменим путем, разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати одговарају на питања заокружи-
вањем једног од понуђених одговора. Време за израду 
теста је 45 (четрдесет пет) минута. Кандидат може на 
свако питање дати, односно заокружити само један одго-
вор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра 
се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи 
недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, беле-
жака, мобилних телефона, преписивање и друго) комисија 
ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да 
кандидат није положио тест.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова радног места. Време за припрему задат-
ка је 15 (петнаест) минута.

Мерила која ће бити коришћена за вредновање функцио-
налних компетенција путем разговора са кандидатима су 
следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематич-
ност, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа 
у изношењу личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: Провера пона-
шајних компетенција и то: управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа и савесност, посвећеност и интегри-
тет, вршиће се од стране дипломираног психолога путем 
упитника.

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

IV Врста радног односа и место рада: Радни однос 
се заснива на неодређено време у Првом основном суду 
у Београду.

Место рада: Нови Београд, Булевар Николе Тесле 42а и 
Београд, Катанићева улица 15.

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

VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс:  Датум оглашавања: 30.12.2020. године.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Првог основног 
суда у Београду, на интернет презентацији Првог основног 
суда у Београду, на порталу е-Управе и на интернет пре-
зентацији и у периодичном издању Националне службе за 
запошљавање.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање – публикација „Послови“.

Последњи дан рока за подношење пријава је 14.01.2021. 
године.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Првог основног суда 
у Београду www.prvi.os.sud.rs. Уредно попуњен, одштампан 
и потписан Образац пријаве подноси се на шалтеру прије-
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ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, нај-
мање 5 година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

3. Радно место за подршку у поступку по 
притужбама, звање саветник

Сектор за заштиту људских права и 
слобода и права лица лишених слободе

1 извршилац
Опис послова: Обавља мање сложене послове у поступ-
ку из надлежности Сектора; помаже у поступку по притуж-
бама; обавља потребне провере код надлежних органа о 
наводима изнетим у притужбама; врши послове контроле 
и надзора рада органа јавне власти; комплетира доказни 
материјал и документацију за поступање по притужбама; 
доприноси припреми материјала и активности које имају за 
циљ унапређење права лица лишених слободе; припрема 
материјал релевантан за израду појединачних извештаја из 
надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке или друге научне односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, нај-
мање 3 година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада 
на рачунару, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

4. Радно место за стручну подршку у 
поступању по притужбама, звање виши 

саветник
Сектор за заштиту права припадника 

националних мањина и осталих 
мањинских права и слобода

1 извршилац
Опис послова: Поступа по притужбама грађана које се 
односе на кршење права из делокруга Сектора; иници-
ра покретање поступака од стране Заштитника у случају 
повреде права из делокруга Сектора; врши послове кон-
троле и надзора рада органа јавне власти; врши анализе и 
даје стручне предлоге за унапређење закона, подзаконских 
аката и других прописа од значаја за остваривање права 
из делокруга Сектора; припрема материјал и активности 
које имају за циљ унапређење права припадника нацио-
налних мањина, грађанских и политичких права; припрема 
материјал и помаже у изради појединачних извештаја из 
надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Сектора.

Услови: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама из правне или друге научне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама за пословног инфор-
матичара, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање 7 година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

5. Радно место послови мониторинга, 
звање самостални саветник

Одељење националног механизма за 
превенцију тортуре

1 извршилац
Опис послова: Учествује у посетама затвореним уста-
новама; пружа подршку у изради нацрта извештаја; при-
купља податке од значаја за базу података и рад НПМ-а 
коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, 
интернет, публикације, директне консултације др.); учест-
вује у стручним семинарима у циљу побољшања квалитета 
и ефикасности свог рада и рада НПМ-а; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама из научне области правне науке или 
друге научне области у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких наука, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, 
мастер, односно специјалистичким струковним студијама 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит, најмање 3 година 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима, доступна су сва радна места и 
избор кандидата се врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за 
сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС – провераваће 
се путем теста са питањима затвореног типа који канди-
дати решавају обележавањем једног од више понуђених 
одговора;
2. дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару;
3. пословна комуникација – провераваће се писменом 
симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“ ако кандидат поседује 
одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ 
о поседовању ове компетенције, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен провере компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), достави и доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија може одлучити да се кандидату 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. Комисија ће на основу приложених доказа донети 
одлуку да ли може, или не може да прихвати приложени 
доказ.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет презентацији Заштитника гражана, на 
адреси https://www.ombudsman.rs/index.php/142-2010-10-
20-09-17-51/2010-10-20-09-18-27/132-1

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

За радно место под редним бројем 1:
Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада: студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
ду података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израду секторских анализа; ex ante и ex post 
анализу ефеката јавних политика / прописа. Провера ће се 
вршити усменим путем.

Посебне функционалне компетенције за радно место за 
поступање по притужбама: професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о заштитнику грађана, релевантни прописи, акти, 
процедуре, методологије, софтвери и опрема из делокру-
га радног места, лиценце, сертификати, посебни прописи 
и друго; Резолуција Генералне скупштине УН48/134, тзв. 
„Париски принципи“, Резолуција Генералне скупштине 
УН66/169 о националним институцијама за заштиту и уна-
пређење људских права, Европска конвенција за заштиту 
људских права и основних слобода, Међународни пакт о 
економским, социјалним и културним правима, Међународ-
ни пакт о грађанским и политичким правима, Конвенција 
МОР, Конвенција о спречавању мучења и нечовечних или 
понижавајућих поступака и кажњавања. Провера ће се 
вршити усменим путем.

За радно место под редним бројем 2:
Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада: студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа; ex ante и ex post 
анализа ефеката јавних политика / прописа). Провера ће се 
вршити усменим путем.

Посебне функционалне компетенције за радно место за 
пратеће послове у поступку по притужбама: професио-
нално окружење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о заштитнику грађана, релевант-
ни прописи, акти, процедуре, методологије, софтвери и 
опрема из делокруга радног места, лиценце, сертификати, 
посебни прописи и друго; Резолуција Генералне скупшти-
не УН48/134, тзв. „Париски принципи“, Резолуција Гене-
ралне скупштине УН66/169 о националним институцијама 
за заштиту и унапређење људских права, Европска кон-
венција за заштиту људских права и основних слобода, 
Међународни пакт о економским, социјалним и култур-
ним правима, Међународни пакт о грађанским и политич-
ким правима, Конвенција МОР, Конвенција о спречавању 
мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и 
кажњавања. Провера ће се вршити усменим путем.

За радно место под редним бројем 3:
Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада: студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа; ex ante и ex post 
анализа ефеката јавних политика / прописа. Провера ће се 
вршити усменим путем.

Посебне функционалне компетенције за радно место за 
подршку у поступку по притужбама: професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и организације орга-
на, Закон о заштитнику грађана, релевантни прописи, акти, 
процедуре, методологије, софтвери и опрема из делокру-
га радног места, лиценце, сертификати, посебни прописи 
и друго; Резолуција Генералне скупштине УН48/134, тзв. 
„Париски принципи“, Резолуција Генералне скупштине 
УН66/169 о националним институцијама за заштиту и уна-
пређење људских права, Европска конвенција за заштиту 
људских права и основних слобода, Међународни пакт о 
економским, социјалним и културним правима, Међународ-
ни пакт о грађанским и политичким правима, Конвенција 
МОР, Конвенција о спречавању мучења и нечовечних или 
понижавајућих поступака и кажњавања. Провера ће се 
вршити усменим путем.

За радно место под редним бројем 4:
Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада: студијско-аналитички послови; прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација. Провера ће се вршити усменим путем.

Посебне функционалне компетенције за радно место за 
стручну подршку у поступању по притужбама: професио-
нално окружење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа, Закон о Заштитнику грађана, релевант-
ни прописи, акти, процедуре, методологије, софтвери и 
опрема из делокруга радног места, лиценце, сертификати, 
посебни прописи и друго; Универзална декларација Ује-
дињених нација о људским правима, Конвенција за зашти-
ту људских права и основних слобода, Међународни пакт 
о грађанским и политичким правима, Међународни пакт о 
економским, социјалним и културним правима, Законом о 
заштити права и слобода националних мањина. Провера 
ће се вршити усменим путем.

За радно место под редним бројем 5:
Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада: студијско-аналитички послови; прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација. Провера ће се вршити усменим путем.

Посебне функционалне компетенције за радно место 
послови мониторинга: професионално окружење, пропи-
си и акти из надлежности и организације органа; Закон о 
заштитнику грађана; релевантни прописи, акти, процедуре, 
методологије, софтвери и опрема из делокруга радног мес-
та, лиценце, сертификати, посебни прописи и друго; Закон 
о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против 
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих 
казни и поступака; Универзална декларација о људским 
правима; Конвенција о спречавању мучења и нечовечних 
или понижавајућих поступака и кажњавања Савета Евро-
пе; Конвенција Уједињених нација против тортуре и других 
сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака; 
Европска конвенција за заштиту људских права и основних 
слобода. Провера ће се вршити усменим путем.

Провера понашајних компетенција за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције (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 интервјуа бази-
раног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за 
сва извршилачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се кандидатима који су доказали 
поседовање понашајних компетенција путем интервјуа са 
комисијом (разговор). 
IV Пријава на конкурс: Пријава на конкурс врши се на 
Обрасцу који је доступан на интернет презентацији Заштит-
ника грађана (www.ombudsman.rs). Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Ако се пријава подноси 
електронским путем, на месту које је предвиђено за пот-
пис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву 
потписује пре почетка прве фазе изборног поступка. При-
ликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Ако се 
испуњеност компетенција у изборном поступку може дока-
зивати и сертификатима, потврдама или другим писаним 
доказима који су наведени у огласу о јавном конкурсу, лице 
подноси наведени доказ истовремено са предајом пријаве. 
V Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве: Пријава на конкурс шаље се поштом на адресу: Заштитник 
грађана, Београд, Делиградска 16 или се подноси непосредно 
на писарници Заштитник грађана, Београд, Делиградска 16 
или електронским путем на адресу: pisarnica@ombudsman.rs 
или pisarnica@zastitnik.rs са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Дарија Милановић, тел. 011/2068-167 од 10.00 до 12.00 
часова.

VII Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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 подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом за сва радна места: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном 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).

Додатни доказ који прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом за радно место под редним бројем 3 – ориги-
нал или оверена фотокопија важећег сертификата, потвр-
де или другог доказа о познавању енглеског језика.

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и пис-
му који је у службеној употреби, тако да се уз исправу сас-
тављену на страном језику прилаже прописани оверен пре-
вод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Одредбама Закона о општем управном поступку („Сл. глас-
ник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид у податке 

о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 
став 3) и да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а 
који су неопходни за одлучивање (члан 9 став (3) овог зако-
на) (члан 103 став 1), као и 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 при-
бавити сама. Ако странка у року не поднесе личне подат-
ке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 59 став (2) овог 
закона) (члан 103 став 3). Потребно је да учесник конкурса, 
у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од пред-
виђених могућности опредељује, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о 
положеном правосудном испиту. 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) 
пет радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу 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. Докази се достављају на наведе-
ну адресу Заштитника грађана. 

XI Место рада за сва извршилачка радна места: Бео-
град, Делиградска 16.

XII Трајање радног односа за сва извршилачка рад-
на места: Радни однос заснива се на неодређено време.

XIII Место и времене у којем се очекује да ће запо-
чети изборни поступак: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. 
фебруара 2021. године, у просторијама Заштитника грађа-
на у Београду, Делиградска 16, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакте које наведу у својим 
пријавама. 

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које 
наведу у својим пријавама.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком 
радном место, може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у прописаном року. Положен државни струч-
ни испит није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни 
рад за радни однос на неодређено време траје шест 
месеци. Државни службеник на пробном раду, који је 
засновао радни однос на неодређено 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 месе-
ци од дана заснивања радног односа. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве биће одбачене. Јавни конкурс спроводе Конкурсне 
комисије које је именовао заштитник грађана.

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и на интернет 
презентацији Заштитника грађана (www.ombudsman.rs), 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање и у 
дневним новинама „Ало“.

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.

                        Трговина и услуге

“ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ” АДО
26300 Вршац, Стеријина 43

e-mail: vesna.urosevic@triglav.rs

Заступник за продају осигурања
на одређено време од 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен, без обзира на врсту квалификације, 
основно информатичко знање (Office, Excel, интернет), 
пожељно радно искуство на пословима заступника у про-
даји осигурања. Заинтересовани кандидати могу своје рад-
не биографије послати на горе наведену мејл-адресу. Оглас 
остаје отворен 30 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”.

KOZMETIČKI I EDUKATIVNI
CENTAR „CACAO”

34000 Крагујевац
e-mail: galina@cacao.rs

Козметичар естетичар
2 извршиоца

Опис посла: пружање услуга маникира, педикира, депила-
ције, корекција обрва, третмани трепавица.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; потребно макар основно знање и понешто 
искуства које се може надоградити; предвиђен пробни рад 
месец дана. Кандидат мора да буде спреман на учење и 
усавршавање, пожељно је искуство и комуникација са 
клијентима, писмено и усмено, пословни бонтон; пожељ-
ни сертификати уколико су похађане обуке, знање рада на 
рачунару (мејл, друштвене мреже, Word, Excel). Заинтере-
совани кандидати своју радну биографију треба да доста-
ве послодавцу на мејл-адресу: galina@cacao.rs или лично у 
просторије послодавца, Др Илије Коловића 8, сваког рад-
ног дана од 10 до 15 часова, најкасније до 18.01.2021.

НИГОС-ЕЛЕКТРОНИК
18000 Ниш, Борислава Николића Серјоже 12

e-mail: danijela.kostic@nigos.rs

Референт рачуноводства
на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме: завршен еко-
номски факултет; познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет); предност: познавање МПП (малих пословних про-
грама); знање енглеског језика (виши ниво). Рок за пријаву: 
31. 01. 2021. године. Телефон за контакт: 062/1423-834.

“MEDACOM” DOO
18000 Ниш

Никодија Стојановића Татка бб
e-mail: jovana@medacomdoo.com

Интернет продавац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: матурант гимназије, 
економска или правно-биротехничка струка; знање рада 
на рачунару (познавање Office пакета). Рок за пријаву: 15. 
01. 2021. године. Телефон за контакт: 060/6064-902.

“INEX PLUS” DOO BEOGRAD
11080 Земун, Добановачки пут 58

тел. 060/6456-360

Службеник физичко-техничке заштите
за рад у Вршцу, на одређено време 

од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: III ниво квалификације, без обзира на врсту ква-
лификације; лиценца за обављање послова физичко-тех-
ничке заштите ЛФ-1 или ЛФ-2. Заинтересовани кандида-
ти могу се јавити на горенаведни број телефона. Оглас 
остаје отворен 30 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”.

Администрација и управа Администрација и управа / Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs
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                                Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Службеник за јавне набавке
на одређено време ради замене 

привремено одсутног радника до 
његовог повратка, у Служби за 

обављање заједничких послова, Одсек 
правних послова Дома здравља Параћин
Опис послова: припрема годишњи план јавних набавки, 
план набавки на које се закон не примењује и план контроле 
јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише 
податке неопходне за спровођење јавних набавки и набав-
ки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; 
спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предла-
же мере за унапређење послова јавних набавки и набавки 
на које се закон не примењује; контролише акте донете у 
поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води еви-
денцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; 
учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; 
прави план прећења и реализације извршења уговора и пра-
ти реализацију препорука о спроведеним контролама; при-
према уговоре, извештаје и води евиденције из области свог 
рада. Прати законске прописе о јавним набавкама и друге 
изворе права у вези јавних набаваки као и њихове измене и 
допуне и благовремено указује на исте директору, помоћни-
цима и другим органима. Даје правна мишљења о прописи-
ма у вези Закона о јавним набавкама и подзаконским актима 
у вези истих, обавља послове у вези са апликативним соф-
твером – овлашћено је лице за унос података у исти, пружа 
стручну помоћ у јавним расправама у поступку доношења 
одлука, општих аката и другим јавним расправама, стара се 
о легалном спровођењу поступка јавних набавки (набавке 
на које се закон о ЈН примењује), пружа стручну помоћ 
комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге 
активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке, 
упућује захтев за добијање мишљења о основаности при-
мене преговарачког поступка и за добијање сагласности за 
конкурентни дијалог Управи за јавне набавке, израђује одлу-
ку о покретању поступка јавне набавке, израђује решење о 
комисији за јавне набавке, води записник о отварању понуда 
у поступцима јавних набавки, израђује уговоре у поступци-
ма јавних набавки. Објављује позив за подношење понуда/
пријава, конкурсну документацију, измене и допуне кон-
курсне документације, обавештење о закљученом уговору 
о јавној набавци, на порталу Управе за јавне набавке, дос-
тавља план набавки, измену плана набавки, тромесечни, 
годишњи извештај Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији путем апликативног софтвера, у 
законским роковима и обавља друге послове у оквиру свог 
радног места у вези јавних набавки. Обавља послове на које 
је овлашћен решењем или одлуком директора, а који су из 
делокруга рада службе у оквиру свог степена стручне спре-
ме, односно образовања, радне способности и занимања. За 
свој рад одговоран је помоћнику директора за опште правне 
и кадровске послове и начелнику одсека правних послова.

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 чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; 
положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у 
складу са законом; најмање три године радног искуства. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, 
кратку биографију, извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних, уверење о држављанству, уверење/диплому о 
стеченом високом образовању, доказ о радном искуству 
(потврде, уверења и др.), сертификат службеника за јавне 
набавке. Докази о испуњености услова за заснивање рад-
ног односа за напред наведено радно место подносе се у 
неовереним копијама. Пријаве 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 Марка 10, 35250 Параћин, 
са назнаком: “Пријава на конкурс за радно место службени-
ка за јавне набавке у дому здравља Параћин”. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту 
Министарства здравља Републике Србије и листу „Посло-
ви“, код Националне службе за запошљавање. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 035/573-186.

МИЛЕНА КАХРИМАН ПР
ПРИВАТНА ПРАКСА

АПОТЕКА „ИВА“ ВРШАЦ
26300 Вршац, Милоша Обилића 30

тел. 063/8432-882
e-mail: ckonjovic.milica@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: рад у сменама. Начин конкурисања: слање прија-
ве за посао поштом, на мејл-адресу или јављањем на кон-
такт телефон. Рок за пријаву: 20.01.2021. године.

ДОМ ЗДРАВЉА 
11420 Смедеревска Паланка

Кнеза Милоша 4
тел. 026/319-933

Доктор медицине – изабрани лекар

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за засни-
вање радног односа су: високо образовање: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, диплому о заврше-
ном факултету, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценцу, уверења и потврде о радном искуству, лекарско 
уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкур-
су). Докази о испуњености услова за заснивање радног 
односа подносе се у оригиналу или овереним копијама, 
не старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Сме-
деревска Паланка или послати на адресу: Дом здравља 
Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4, 11420 Смеде-
ревска Паланка. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Кандидати који се буду јавили 
на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података, који могу бити важни за одлуку о 
избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном и неодговарајућом документацијом, неће бити раз-
матране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације можете 
се обратити на телефон: 026/319-933.

Возач у хитној медицинској помоћи

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за засни-
вање радног односа су: средње образовање, возачка 
дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати под-
носе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о завршеној школи, фотокопију возачке дово-
ле Б категорије, извод из казнене евиденције да канди-
дат није осуђиван, лекарско уверење (подноси кандидат 
који буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености 
услова за заснивање радног односа на напред наведе-
но радно место подносе се у оригиналу или овереним 
копијама не старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова конкурса, 
донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома 
здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу: 
Дом здравља Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4, 
11420 Смедеревска Паланка. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података, који 
могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати кандида-
тима. За све информације можете се обратити на теле-
фон: 026/319-933.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Доктор медицине
на одређено време за потребе 

Здравственог центра Сурдулица ОЈ Дома 
здравља Сурдулица – Општа медицина, 
ради замене раднице на породиљском 

одсуству
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен, поло-
жен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за докторе медицине, лиценцу, извод из матичне 
књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за 
особе које су мењале презиме, лекарско уверење. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у сред-
ствима јавног информисања. Избор између кандидата који 
испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 
тачке 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских влада-
ра 111, 17530 Сурдулица 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Доктор медицине специјалиста у 
операционој сали – специјалиста 

анестезиологије са реаниматологијом
за потребе Здравственог центра 

Сурдулица, ОЈ Општа болница Сурдулица
УСЛОВИ: доктор медицине, завршена специјализација 
из анестезиологије са реаниматологијом, лиценца. Уз 
пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе 
– уверења о завршеној специјализацији, лиценцу, извод из 
матичне књиге рођених или извод из матичне књиге вен-
чаних за особе које су мењале презиме, лекарско уверење. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
средствима јавног информисања. Избор између кандидата 
који испуњавају услове огласа извршиће се на основу чла-
на 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравс-
твене установе чији је оснивач Република Србија. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских 
владара 111, 17530 Сурдулица.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ „БЕОЛАБОРАТОРИЈА“

11000 Београд, Мије Ковачевића 10
тел. 065/3291-741

e-mail: labbgd@gmail.com

Медицински биохемичар
на одређено време

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме, положен стручни испит.

Лабораторијски техничар или 
медицинска сестра – техничар

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање венепунк-
ције, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати могу да се пријаве 
у року од 15 дана на број телефона: 065/3291-741 или на 
имејл-адресу: labbgd@gmail.com.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

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 
рехабилиатцију, на одређено време због 
замене привремено одсутне запослене 

(до њеног повратка са боловања)
Опис послова: врши прихватање и санитарну обраду ново-
примљеног болесника, планира и пружа услуге здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; ради у сменама 
према распореду који сачињава главна сестра одељења/
одсека; обавља медицинске мере код болесника у поступку 
неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује 
прописану терапију и контролише узимање лекова; врши 
припрему болесника и асистира лекару при интервен-
цијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра 
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; пра-
ти опште стање пацијента, прати промене психичког и 
соматског стања болесника и своја запажања бележи у 
књигу дежурства, мери и евидентира виталне функције и 
др. показатеље; учествује у терапији радом и рекреацији 
болесника на одељењу као и у раду терапијске заједни-
це на одељењу; припрема простор, медицинску опрему, 
инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спре-
чавање интрахоспиталних инфекција; учествује у наба-
вци потребног материјала, стара се о чувању, правилној 
употреби и одржавању инвентара на одељењу; одлаже 
и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља 
послове из области јавног здравља (здравствено васпи-
тање, врши унос података у области здравствене статис-
тике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); 
стара се о благовременом сређивању медицинске докумен-
тације као и осталих података потребних за сачињавање 
месечних извештаја и израду фактура; непосредно је заду-
жена за чување болесничких личних ствари и одеће који 
су примљени на одељењу; одговорна је за чување тешких 
болесника који су склони, а нарочито за оне болеснике за 
којој је скренута пажња да су склони суицидним теденција-
ма или када се ради о врло тешким душевним или сомат-
ским болесницима, што јој је указано од стране начелника 
одељења или главне одељењске сестре.
УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: пријаву са лич-
ном и радном биографијом са адресом становања и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о школској 
спреми (захтева се четворогодишње средње образовање 
медицинског смера); оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; доказ о радном искуству (захте-
ва се најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању); копију лиценце и фотокопију личне карте. Прили-
ком заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење. Рок за достављање пријаве 
кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Обавештење о избору кандидата биће достављено канди-
датима у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избо-
ру. Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница 
за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, 
Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, 
са назнаком “За оглас за пријем у радни однос”, или лично 
предати у правну службу Специјалне болнице.

BEL MEDIC ОПШТА БОЛНИЦА
11000 Београд, Косте Јовановића 87

Домаћица – спремачица
7 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; рад у сменама. Рок за 
пријаву на конкурс је до 05. 01. 2021. године. Пријаве на 
конкурс слати искључиво мејлом на адресу: milan.puric@
belmedic.co.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 16. 12. 2020. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: магистар 
фармације – специјалиста медицинске биохемије 
или медицински биохемичар, биохемијска лабора-
торија.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Дипломирани биолог, 
молекуларни биолог

Одсек за имунологију са имунолошком 
лабораторијом

УСЛОВИ: дипломирани биолог и молекуларни биолог; 
предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства; пожељ-
но је искуство у раду са педијатријском популацијом у уста-
новама терцијарног нивоа здравствене заштите. Кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном искуству (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, 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 (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу Клинике, са назнаком радног места за које се кон-
курише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 3 месеца, 

у Служби за радиолошку дијагностику 
Дома здравља Крагујевац

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: образовање на основним студијама 
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; стручни испит, лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању.

Лабораторијски техничар
на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, у Одељењу 

за хематологију и хемостазу у Служби 
за лабораторијску дијагностику Дома 

здравља Крагујевац
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: средње образовање – завршена медицин-
ска школа лабораторијског смера, положен стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, у Амбуланти за 

респираторне инфекције и фебрилна 
стања у Служби опште медицине Дома 

здравља Крагујевац
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: средње образовање – IV степен 

медицинска школа општег смера, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре – техничара.

Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца због 

повећаног обима посла, у Амбуланти за 
респираторне инфекције и фебрилна 

стања у Служби опште медицине Дома 
здравља Крагујевац

5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: високо образовање на интегриса-
ним академским студијима, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит, лиценца за рад, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, у Одсеку за 

правне послове и нормативну делатност 
у Служби за правне и економско-

финансијске послове Дома здравља 
Крагујевац

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: високо образовање – правни 
факултет, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, знање рада на рачунару.

Технички секретар
на одређено време од 3 месеца због 

повећаног обима посла, у Управи Дома 
здравља Крагујевац 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: средња стручна спрема, IV степен, 
знање рада на рачунару.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, у Одељењу 

за опште послове Службе за правне и 
економско-финансијске послове Дома 

здравља Крагујевац
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: средња стручна спрема – IV степен, 
знање рада на рачунару.

Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге
 на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, у Одељењу 
за одржавање хигијене у Служби за 

техничке послове
6 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: завршена основна школа.

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време до повратка 

запослене са дужег одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: високо образовање на интегриса-
ним академским студијима, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит, лиценца за рад, најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицина Медицина

Национална служба
за запошљавање www.nsz.gov.rs

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време до повратка 
запослене са дужег одсуства, за рад 
у Одељењу дерматовенерологије у 

Специјалистичко-консултативној служби
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: средње образовање – IV степен, 
медицинска школа општег смера, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре – техничара.

Домар – мајстор одржавања
на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, у Одсеку за 

одржавање објеката и опреме у Служби 
за техничке послове Дома здравља 

Крагујевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: III или V степен стручне спреме.

Оператер у контакт центру
на одређено време од 3 месеца због 

повећаног обима посла, у Одељењу за 
послове безбедности и заштите здравља 
на раду и послове одбране и ванредних 

ситуација
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: III степен стручне спреме.

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време до повратка 
запослене са дужег одсуства, за рад 
у Одељењу службе опште медицине 

Станово
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: средње образовање – IV степен, 
медицинска школа општег смера, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре – техничара.

ОСТАЛО: Заинтересовани 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 образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном испиту; лицен-
цу или решење о упису у одговарајућу комору; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена кандидата); уверење 
о држављанству РС; фотокопију личне карте или ишчитану 
личну карту; приликом заснивања радног односа канди-
дати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива рад-
ни 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. 
Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на 
разговор ради пружања додатних 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. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. По завршетку огла-
са предата документа се неће враћати кандидатима. Кон-
такт телефон: 034/323-087. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом здравља Крагујевац, Краља 
Милутина 1, 34000 Крагујевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за 

оториноларингологију Опште болнице 
Крушевац, ради замене привремено 

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

2. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство у 
Служби за економске послове Опште 

болнице Крушевац
на 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме, 
знање рада на рачунару. 

3. Сервирка
за рад у Одсеку за сервирање хране у 
Служби за техничке, помоћне и друге 

сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима Опште 
болнице Крушевац, ради замене 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе.

4. 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 Опште 
болнице Крушевац, на 3 месеца због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: За радно место број 1 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 чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уко-
лико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

За радно место број 2: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме), изјаву или доказ о познавању рада 
на рачунару.

За радно место број 3: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи са потврдом о радном искуству на наведеним 
пословима, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме).

За радно место број 4: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију све-
дочанства о завршеној основној школи, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко 
презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком 
“За оглас” и називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, искључиво поштом на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

предшколске и школске деце, 
на одређено време због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама из области медицине, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама из области медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит; лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; оверен препис или фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце или решења о упису у Комору; биографију 
са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Пријава на оглас број 21/2020”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: VII/2 степен стручне спреме; положен 
специјалистички испит из гинекологије и акушерства; 
важећа лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; уверење о положеном 
специјалистичком испиту; уверење о положеном држав-
ном испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом 
и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар
на одређено време због замене 

одсутне запослене на дужем боловању, 
породиљском одсуству

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: средње образовање у трајању 
од четири године, медицинска школа, медицинска сестра 
– техничар, стручни испит; лиценца и решење о упису у 
комору; најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом 
послова установе, за послове са завршеном средњом 
медицинском школом, медицинска сестра – техничар. 
Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи са просеч-
ном оценом током школовања, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце 
и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодав-
ца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколи-
ко је кандидат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију / очитану личну 
карту. Лекарско уверење којим се доказује здравствена 
способност без ограничења за рад на радном месту за које 
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде 
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће размат-
рати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о изборукан-
дидата. 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 одељење за кадров-
ске и административне послове Опште болнице Петровац 
на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана 
објављивања у службеном гласилу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на адресу: Општа болница Петровац на Млави, 
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лич-
но у правну службу Опште болнице Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узети у разматрање при избору кандидата. 

       Здравство и социјална заштита

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 
„СРЕМЧИЦА“

Београд, Моштаничка 2

Директор
на мандатни период од четири

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
испуњава следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је стекло високо образовање на студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације 
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских 
или медицинских наука, има најмање пет година радног 
искуства у струци, знање рада на рачунару, знање страног 
језика, поседује организационе вештине, поседује комуни-
кационе вештине, поседује менаџерске вештине, поседује 
вештине презентације, поседује програм рада за мандатни 
период на који се врши избор.

ОСТАЛО: Кандидат као доказе о испуњености услова 
подноси: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе), доказ о радном искуству 
у струци – потврду од једног или више послодаваца да је 
кандидат био у радном односу и распоређен на послове за 
које се захтева стручна спрема која је услов за именовање 
директора установе, као и доказ да је радио послове у наве-
деној стручној спреми у трајању од најмање пет година 
укупно; уверење од МУП-а да према подацима из казнене 
евиденције није осуђиван, уверење да није под истрагом, 
да против њега није подигнута оптужница, односно да 
се против њега не води поступак за дела која се гоне по 
службеној дужности, кратку биографију, програм рада за 
мандатни период на који се врши избор. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова кандидати подносе у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве 
се подносе на адресу: Установа за децу и младе „Сремчи-
ца“, Моштаничка 2, 11253 Београд – Сремчица, са назнаком 
„Конкурс за директора – не отварати.“

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
КИКИНДА

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99
тел. 0230/434-675, 401-461

Доктор медицине за послове лекара 
опште медицине

на одређено време до 2 године, за рад 
на пословима изабраног лекара за 
кориснике Геронтолошког центра

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује високо образовање 
стечено на интегрисаним академским студијама медици-
не, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, или на основним академским 
студијама медицине у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – медицински факултет; положен стручни 
испит у складу са Законом о здравственој заштити; лиценца 
у складу са прописима којима се уређује област послова 
здравствених радника; најмање 6 месеци радног искуства 
у звању докотора медицине, знање рада на рачунару. Уз 
пријаву поднети и краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, документа којима се доказује испуњеност усло-
ва (неоверене фотокопије); дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценцу, фотокопију радне књижице уколико је кандидат 
поседује или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), копију/очитану личну карту.

ОСТАЛО: Са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података о доношењу одлуке о 
избору кандидата. Приликом заснивања радног односа иза-
брани кандидат је дужан да достави оригинале или оверене 
копије докумената: личну карту са важећом адресом стано-
вања, извод из МКР, уверење о држављанству, диплому, 
лиценцу лекарске комисије, уверење да се против њега не 
води кривични поступак и да није под истрагом (уверење 
суда), уверење да није осуђиван (уверење МУП-а) којим се 

доказује подобност за обављање посла у установи. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Пријаве на оглас са потребном докумен-
тацијом доставити на горе наведену адресу Центра, лично 
или путем поште, са назнаком: „Пријава на оглас”. Контакт 
телефон: 0230/434-675, 401-461.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан
Градимира Михајловића 1а

тел. 017/473-976

Водитељ случаја – психолог
са пробним радом од 6 месеци

УСЛОВИ: да је лице држављанин РС; да има општу здрав-
ствену способност; да против лица није покренут истраж-
ни поступак и није подигнута оптужница, да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у Центру за социјални 
рад; VII/1 степен стручне спреме, на студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСБП, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; најмање једна година радног искуства 
у струци на основним стручним пословима у социјалној 
заштити, у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите; завршена обука по акредитованом 
програму за водитеља случаја; лиценца за обављање 
послова, у складу са законом којим се уређује социјална 
заштита и прописима донетим на основу закона; знање 
рада на рачунару. Уз пријаву на оглас кандидат је дужан 
да достави исправе и доказе: кратку биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству – 
не старије од 6 месеци, лекарско уверење, уверење да 
кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци), уве-
рење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци); диплому о стручној спреми – оверена фотокопија; 
потврду о радном искуству. Рок за пријаву кандидата је 
8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Центар 
за социјални рад Владичин Хан, Градимира Михајловића 
1А, са назнаком: „Пријава на оглас”. Контакт телефон: 
017/473-976. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
18240 Гаџин Хан
тел. 018/850-050

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; да има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и андра-
гошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има најмање 5 година 
радног искуства у струци; да поседује организаторске спо-
собности; да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у државним органима. Кандидат за дирек-
тора уз прописану конкурсну документацију подноси про-
грам рада за мандатни период на који се бира. Пријаве 
на конкурс доставити на горенаведену адресу у року од 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о рад-
ном стажу; уверење да није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у државним органима; остала доку-
мента која могу послужити у поступку давања мишљења 
за именовање директора.

         Индустрија и грађевинарство

ДОО „ТЕХНООПРЕМА“
36342 Ушће, Пролетерских бригада 54

тел. 063/406-417

Радник у преради дрвета
на одређено време од 2 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме. Радне биографије 
достављати поштом и мејлом, особа за контакт: Бранко 
Јаћовић.

РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА “ГРОТ” 
ДОО

17543 Крива Феја
тел. 017/421-404

Руководилац одржавања
УСЛОВИ: VII степен машинске струке, радно искуство 5 
година у струци; рад на рачунару (Word, Excel, Power Poit, 
Internet Explorer), возачка дозвола Б категорије, знање 
енглеског језика. Послови се обављају у руднику у селу 
Крива Феја, општина Врањска Бања. Превоз је обезбеђен 
из Врања до Криве Феје рудничким аутобусом, за лица која 
имају пребивалиште ван Врања послодавац ће обезбедити 
смештај. Пријаве са радном биографијом доставити најкас-
није до 10.01.2021. године на адресу: Рудник олова и цин-
ка “Грот” ДОО, Крива Феја, или лично у селу Крива Феја, 
радним данима од 07.00 до 15.00 часова или путем мејла: 
grotad@gmail.com. Контакт телефон: 017/421-404.

ПД „КОЛУБАРА-ГРАЂЕВИНАР“
ДОО ЛАЗАРЕВАЦ

Управник Погона „Градња“
на одређено време од 12 месеци, 

са могућношћу продужења
Описи послова: организује, руководи и координира радом 
Погона “Градња“ у складу са законским прописима и 
општим актима Привредног друштва, издаје налоге и 
стручна упутства за рад помоћницима управника и руково-
диоцима радних јединица, координира обављање послова 
у оквиру Погона са пословима осталих погона, врши над-
зор над изведеним пословима у оквиру погона, организује 
и непосредно учествује у изради оперативних месечних, 
периодичних и годишњих планова производње и набавке, 
организује вођење евиденције о присутности запослених у 
погону, оверава радне налоге и одговара за тачност унетих 
података, одговоран је за исправност и тачност докумен-
тације коју израђује, за благовремено, законито и квали-
тетно извршавање поверених послова и задатака, као и за 
поштовање рокова прописаних законом и општим актима 
Привредног друштва, одговоран је за савесно и рационал-
но коришћење средстава и добара која су му поверена на 
раду, послове обавља у складу са законским прописима, 
правилима струке и општим актима Привредног друштва, 
одговоран је за свој рад техничком директору, при раду се 
придржава мера безбедности и здравља на раду и намен-
ски користи средства личне заштите, по налогу непосред-
ног руководиоца обавља и друге послове из струке за које 
је оспособљен.

УСЛОВИ: висока стручна спрема VII/1 A, мастер / дипло-
мирани грађевински инжењер или мастер/специјалиста 
струковни инжењер грађевинарства, са 3 године радног 
искуства на истим или сличним пословима, поседовање 
лиценце за одговорног извођача радова грађевинских кон-
струкција и грађевинских занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње или хидроградње. Место рада: 
Лазаревац. Заинтересовани кандидат подноси: својеручно 
потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом и фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса. Пријава се подноси непосредно у ПД „Колуба-
ра-Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац (канцеларија број 12) или 
поштом на наведену адресу са назнаком „Пријава на кон-
курс за управника Погона Градња“. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Уз пријаву се подноси очитана 
лична карта и фотокопије следећих докумената: диплома 
о стеченом високом образовању; извод из матичне књи-
ге рођених и докази о радном искуству на одговарајућим 
пословима. Кандидати који испуњавају услове конкурса 
могу бити позвани на разговор ради прибављања додат-

Медицина Здравство и социјална заштита / Индустрија и грађевинарство

Национална служба
за запошљавање
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них релевантних података за доношење одлуке о избору 
кандидата. Конкурсна документација се не враћа. Рок за 
подношење пријава је до 31.01.2021. године. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Изабрани 
кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем. 
Лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за рад на радном месту доставља се приликом заснивања 
радног односа. Контакт особа за обавештења: Александра 
Перић, 066/6055-454.

          Култура и информисање

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ,
ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ

„ГРАДАЦ” РАШКА
36350 Рашка, Ибарска 6

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да има завршену 
високу школу; да има најмање 5 (пет) година радног иску-
ства у култури; да поседује радне и организационе способ-
ности; да није осуђиван за кривична дела; да је државља-
нин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља следећу документацију: предлог програма рада 
и развоја Центра за културу „Градац” за период од четири 
године; оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми; радну књижицу, односно други доказ 
о радном искуству (уговори, потврде и др.) из којих се може 
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство; биографију која садржи податке 
о досадашњем раду и оствареним резултатима; уверење, 
не старије од 6 месеци, да кандидат није правоснажно 
осуђиван; извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству Републике Србије; фотокопију личне кар-
те. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити Управном одбору Центра за културу „Градац”, уз 
напомену: „Пријава на конкурс за директора”, на адресу: 
Центар за културу „Градац”, Ибарска 6, 36350 Рашка, лично 
или поштом.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ПРИБОЈ
31330 Прибој, 12. јануар 21/25

Директор Завичајног музеја Прибој
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред Законом прописаних услова, на конкурс се 
могу пријавити лица са високом стручном спремом, фило-
зофски факултет и 5 година радног искуства у струци и на 
непосредном раду у области заштите културних добара или 
научно-истраживачким појектима из ове области. Потреб-
на документација: диплома о завршеном степену стручне 
спреме, уверење о држављанству РС, потврда о радном 
искуству, програм рада и развоја установе, потврда да се 
против лица не води кривични поступак и друга акта пред-
виђена законом. Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс не може бити краћи од 8 ни дужи од 15 дана од дана 
оглашавања јавног конкурса. Документа доставити на горе 
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс”.               

                         Наука и образовање

Београ д

АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283

тел./факс: 011/2471-099

1. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запос-
лење на радном месту) сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Рачунарство и информатика и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештинама, однос-
но компетенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању; кандидат мора да је основне студије 
завршио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат 
мора имати завршене основне студије у области за коју се 
бира, на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из области 
за коју се бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; кандидат мора 
имати статус студента на мастер академским или мастер 
струковним студијама, у области за коју се бира; кандидат 
мора поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни 
рад, мора имати позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елемен-
ти за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју 
наставе и других делатности Академије, односно Високе 
школе електротехнике и рачунарства струковних студија 
у Београду; кандидат мора поседовати компетенције, 
знања и вештине неопходне за рад са програмским јези-
цима PHP, JavaScript, HTML, C/C++, Java; кандидат мора 
поседовати компетенције, знања и вештине неопходне за 
пројектовање и развој сервиса у информационим систе-

мима, пројектовање и развој система база података; кан-
дидат мора поседовати практична знања везана за интер-
нет програмирање.

2. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Индустријско инжењерство и 

инжењерски менаџмент
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање (и запослење 
на радном месту) сарадник у настави за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању; кандидат мора да је основне студије завршио са 
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати 
завршене основне студије у области за коју се бира (орга-
низационе науке), на акредитованој високошколској уста-
нови и акредитованом студијском програму у Републици 
Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив 
из области за коју се бира стечен у иностранству, који је 
признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат 
мора имати статус студента на мастер академским или мас-
тер струковним студијама, у области за коју се бира (орга-
низационе науке или информационе технологије); канди-
дат мора поседовати склоности и способност за наставни 
рад; ако је кандидат лице које је раније обављало настав-
ни рад, мора имати позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи 
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наста-
ве и других делатности Академије, односно Високе школе 
електротехнике и рачунарства струковних студија у Бео-
граду, кандидат мора поседовати компетенције, знања и 
вештине неопходне за рад са Google алатима; кандидат 
мора поседовати знања и разумевати проблематику из 
области интернет маркетинга.

ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно свих сарад-
ничких звања у погледу којих се расписује овај конкурс, 
обављаће се у седишту Одсека Висока школа електротех-
нике и рачунарства, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд, 
Република Србија. Пријаве на конкурс у погледу свих сарад-
ничких звања у погледу којих је расписан овај конкурс, могу 
се поднети најкасније до 15. јануара 2021. године. Прија-
ве на конкурс се могу предати лично, искључиво радним 
данима (понедељак – петак) од 10 до 16 часова, или посла-
ти путем поште, на адресу: Висока школа електротехнике и 
рачунарства, Војводе Степе 283, 11010 Београд, Вождовац. 
Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек Висока шко-
ла електротехнике и рачунарства до истека наведеног рока 
за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и 
биће одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне прија-
ве на овај конкурс, као и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и контакт 
подаци лица задуженог за давање обавештења о конкурсу: 
Горан Пантић, адреса е-поште: pgoran@viser.edu.rs, канце-
ларија 002, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд. Пријава 
на конкурс мора обавезно да садржи: податке неопходне 
за идентификовање сарадничког звања (односно радног 
места) за које кандидат конкурише, што подразумева оба-
везно навођење сарадничког звања за које се конкурише, 
области и уже стручне области, податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Уз пријаву на конкурс се обавезно 
достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), 
не старије од месец дана. Уколико уверење о неосуђива-
ности не буде издато до затварања овог конкурса, канди-
дати приликом пријаве на конкус достављају потврду да 
су поднели захтев за издавање тог уверења, док само уве-
рење о неосуђиваности треба да доставе без одлагања, 
најкасније до дана заснивања радног односа; оверене 
фотокопије високошколских исправа о стеченом степену 
потребног, односно одговарајућег високог образовања, 
који је прописан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише; уверење високошколске установе о 
томе да кандидат има статус студента који је прописан као 
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање сарадника у настави статус студента на мастер 
студијама); извод из матичне књиге рођених (или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фото-
копију); радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да 
кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада (потврда образовне 
установе на којој је кандидат обављао досадашњи настав-
ни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично); ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, односно о поседовању 

захтеваних стручних знања, вештина, односно компетен-
ција, када је то наведено као услов (лиценце, сертификати, 
уверења, потврде и слично); подаци о месту и дану када 
се очекује да ће започети провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата у изборном 
поступку, ако се таква провера буде спроводила. Про-
цена испуњености општих и посебних услова за избор у 
сарадничка звања у погледу којих се расписује овај кон-
курс, вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу 
уз пријаву на конкурс и у складу са Правилником о избору 
и ангажовању наставника и сарадника Академије. Прове-
ра оспособљености, знања и вештина, односно компетен-
ција кандидата, ако се таква провера буде спроводила, 
може се одржати 18. јануара 2021. године или касније у 
седишту Одсека Висока школа електротехнике и рачунар-
ства, Војводе Степе 283, Београд. Кандидат који поднесе 
благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и 
за кога се на основу доказа приложених уз пријаву на овај 
конкурс утврди да испуњава потребне услове за избор у 
звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити оба-
вештен о тачном времену одржавања провере оспособље-
ности, поседовања тражених знања и вештина, односно 
компетенција, уколико је потребно да се таква провера 
одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Доцента за ужу научну област 
Информатика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17) и Статутом Универзитета и Стату-
том Факултета. Рок за пријављивање кандидата на кон-
курс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) 
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, 
Војводе Степе 305.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

е-mail: kuca.maste@yahoo.com

Васпитач
за рад са децом јасленог узраста, 

са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године – 
медицинска сестра васпитач, оспособљена за рад са децом 
узраста од шест месеци до две године, са децом узраста 
од две до три године, лице које има средње образовање 
(медицинскасестра – васпитач) или лице које има одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасле-
ног узраста – васпитач; пожељно, није обавезно, положен 
испит за лиценцу по прописима из области образовања. 
Пуно радно време, обезбеђена исхрана. Знање енглеског 
језика на средњем нивоу. Радно искуство није неопходно.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом (члан 139) и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђи-
вано 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, оду-
зимање малолетног 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 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 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у шубликацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на 
имејл-адресу: kuca.maste@yahoo.com.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

Наставник за ужу научну област 
Рачунарске науке

Наставник за ужу научну област 
Информационе технологије и системи

Наставник за ужу научну област 
Софтверско инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да испуњавају 
услове за избор у звања дефинисане чл. 74 Закона о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета и Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивању радног 
односа наставника и сарадника на Метрополитан универ-
зитету. У складу са чланом 75 Закона о високом образо-
вању, радни однос наставника се заснива на одређено 
време за сва звања, осим звања редовног професора. 
Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкури-
сања, потребно је да попуне електронску пријаву коју могу 
да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://
www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. 
Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на елек-
тронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску 
документацију (копије диплома и радова) послати у елек-
тронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За 
додатне информације кандидати се могу обратити елек-
тронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs 
или телефоном: 011/2030-885 (Гордана Пешић Скробоња). 
Конкурс је отворен до 24. 01.2021. године, изузев за ужу 
научну област Софтверско инжењерство, који је отворен 
до попуне места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или 
специјалистичких студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. 
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. зако-
ни) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Прили-
ком конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, 
оверену копију дипломе.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог 
и другог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00 или VII/2 степен стручне спреме, академски 
назив магистар наука. Ближи услови за избор су утврђе-
ни чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чланом 91 
Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања 
потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних 
радова и сепарате истих.

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени 
чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2017 – др. закон и 73/2018) и чланом 91 
Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања 
потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе, списак научних радова и сепарате истих. 

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се доста-
вити Факултету или лично предати у Секретаријату Факул-
тета, на наведеној адреси, сваког радног дана од 10 до 15 
часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

Поништава се конкурс за једног лектора за ужу науч-
ну област Германистика, предмет Немачки језик, који 
је објављен у листу “Послови“ од 30. 9. 2020. године и 
за једног доцента за ужу научну област Италијанис-
тика, предмет Италијански језик, а који је објављен у 
листу „Послови“од 14. 10. 2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „КРАЉИЦА МАРИЈА“

11212 Овча-Београд, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495 

Наставник математике
УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и 
члана 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образо-
вања 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), Правилника 
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљи-
ца Марија“, посебни услови из Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС“, 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020).

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и 
члана 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образо-
вања 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), Правилника 
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљи-
ца Марија“, посебни услови из Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС“, 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; радну био-
графију; доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе, 
доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и професионалне праксе); уверење о 
неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ који се одно-
си на психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, подноси се приликом пријема у радни однос. Пријаве 
послати поштом (са назнаком за које радно место се конку-
рише) или их доставити на адресу школе: Михаја Еминескуа 
65, 11212 Овча-Београд, а ближе информације се могу доби-
ти на број телефона: 011/2731-495. Рок за пријављивање је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА” ПАЛИЛУЛА

Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Оглас објављен у публикацији “Послови” 16. 12. 
2020. године, поништава се за радно место: сарад-
ник за социјалну заштиту, на неодређено време.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА” ПАЛИЛУЛА

Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Сарадник социјални радник
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
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  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

  У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способ-

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на 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 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

 Услови 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 пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са Законом. У радни однос може 
бити примљено лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; биографију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не ста-
рије од једне године; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена копија, не старија од шест месе-
ци; уверење МУП-а да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, не старије од 6 месеци. Ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
– уверење да је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни 
су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу установе: Прерадовићева 2а. Све остале 
информације могу се добити на број телефона: 011/7292-
218.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник 
страног језика – енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: утврђени Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 
и 6/2020 – др. закон), подзаконским актима, предвиђеним 
општим актима Универзитета у Београду и општим актима 
Факултета.

Aсстeнт зa ужу нaучну oблaст 
Eлeктрoeнeргeтски систeми

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: утврђени Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), подзаконским актима, пред-
виђени општим актима Универзитета у Београду и општим 
актима Факултета. Посебан услов: предмети уже научне 
области за које се тражи просечна оцена: Aнaлизa eлeк-
трoeнeргeтских систeмa, Teхникa висoкoг нaпoнa, Eлeк-
трaнe, Рeлejнa зaштитa и Oбнoвљиви извoри eнeргиje.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак научних радова 
и радови у електронској форми на CD-у, копија дипло-
ме односно уверења које важи до издавања дипломе 
са списком положених испита у току студија и уверење 
о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља 
Александра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

1. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

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 чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.

2. Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник – контиста 
билансиста, ликвидатор финансијске 

документације
УСЛОВИ: високо образовање; на основним студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у 
трајању од три године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: 
средње образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам (8) дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc) и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
искључиво преко поште на адресу: Предшколска установа 
„11. април“, Нови Београд, Народних хероја 12а, са назна-
ком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 и 95/18), кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чланом 139, став 1 тачке 
1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 
као и посебне услове прописане Правилником о организа-
цији и сиситематизацији радних места. За радно место уз 
пријавни формулар кандидати достављају: доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Податке из казнене евиденције издаје Министарство 
унутрашњих послова (МУП). За радно место број 2 – само-
стални финансијско-рачуноводствени сарадник – контиста 
билансиста, ликвидатор финансијске документације доказ 
о радном искуству од најмање три године. Доказ да лице 
није осуђивано не може бити старији од шест месеци. Фото-
копије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа дужан је да достави лекарско уверење. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Ближа обавештења о условима рада могу 
се добити на телефон: 011/2603-042.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

РАКОВИЦА
Београд, Славољуба Вуксановића 22

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 23. 12. 
2020. године, исправља се за радно место: домар, у 
делу услова, тако што уместо: други степен стручне 
спреме, треба да стоји: трећи степен стручне спреме.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије), на основним студија-
ма у трајању најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. године; 
дозвола за рад – лиценца (обавеза полагања испита за 
лиценцу).

Сарадник за унапређивање превентивне 
здравствене заштите

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), односно на студијама у 
трајању од три године или више образовање здравствене 
струке, у складу са Законом; три године радног искуства.

Сарадник за послове неге превентивне 
здравствене заштите

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању 
од четири године; стручни испит; 1 година рада у струци.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) да има 
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат треба да доста-
ви: биографију, оверену фотокопију дипломе или оверену 
фотокопију уверења о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; уверење полицијске 
управе о неосуђиваности за дела из тачке 3), не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ да 
зна српски језик и језик на коме се остварује вапитно-об-
разовни рад доставља кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику; за радно место сарад-
ника за унапређивање превентивне здравствене заштите 
кандидат доставља и доказ о радном искуству – потврду 
послодавца или уговор о раду; за радно место сарадника за 
послове неге превентивне здравствене заштите кандидат 
доставља и: фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту и доказ о радном искуству – потврду послодавца 
или уговор о раду; доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова доставити искључиво 
путем поште, на наведену адресу, са назнаком радног мес-
та за које се кандидат пријављује, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматрене. Установа нема обавезу 
враћања достављене документације за конкурс.

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
односно специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. 09. 2005. 
године; на основним студијама у трајању најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 09. 
2005. године; знање рада на рачунару, правосудни испит, 
најмање пет година радног искуства.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године 
(правно-биротехничка школа, гимназија); знање рада на 
рачунару.

Референт за правне, кадровске 
и административне послове – 

административни радник
УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на рачунару.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове – контиста 

билансиста
УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на рачунару.

Магационер, економ – магационер у 
магацину исхране

2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) да има 
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања или давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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 дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат треба да дос-
тави: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија; уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
уверење полицијске управе о неосуђиваности за дела из 
тачке 3), не старије од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; за радно место руководилац правних, кадров-
ских и административних послова кандидат доставља и: 
оверену фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту и потврду о радном стажу од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО); доказ 
да канидидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити искључиво путем поште, на 
наведену адресу, са назнаком радног места за које се кан-
дидат пријављује, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Установа нема обавезу враћања достављене 
документације.

Кувар/посластичар
11 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, III, IV или V степен.

Домар, мајстор одржавања – мајстор на 
одржавању објеката и опреме, бравар

УСЛОВИ: средње образовање, III, IV или V степен; возачка 
дозвола Б категорије.

Домар, мајстор одржавања – мајстор на 
одржавању објеката и опреме, молер

УСЛОВИ: средње образовање, III, IV или V степен; возачка 
дозвола Б категорије.

Домар, мајстор одржавања – мајстор 
на одржавању објеката и опреме, 
баштован, техничко одржавање 

мобилијара и справа у двориштима
УСЛОВИ: средње образовање, III, IV или V степен; возачка 
дозвола Б категорије.

Руководилац послова транспорта и 
логистике

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару; 
возачка дозвола Б категорије.

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава 
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар 
кандидат треба да достави: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија; уверење полицијске управе о неосуђи-
ваности за дела из тачке 3), не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија; оверену фотокопију возач-
ке дозволе Б категорије; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) дотавља се пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова доставити искључиво 
путем поште, на наведену адресу, са назнаком радног места 
за које се кандидат пријављује, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Установа нема обавезу враћања 
достављене документације.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачуноводство и пословне 

финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови су прописани одредбама Закона 
о високом образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету, које је донео Нацио-
нални савет за високо образовање, Статутом Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
и општим актима Универзитета у Београду – Економског 
факултета којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника. Посебан услов за кандидате је науч-
но-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у 
области финансијског извештавања, теорије и политике 
биланса и биланса предузећа и банака, у оквиру уже нау-
чне области. Кандидати су у обавези да у пријави назначе 
своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију.

Ванредни професор за ужу научну 
област Економска политика и развој

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Општи услови су прописани одредбама Закона 
о високом образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету, које је донео Нацио-
нални савет за високо образовање, Статутом Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
и општим актима Универзитета у Београду – Економског 
факултета, којима се уређују услови и поступак за сти-
цање звања наставника. Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријентација кандида-
та у области националне економије, у оквиру уже научне 
области. Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју 
научно-истраживачку и наставничку оријентацију

Доцент за ужу научну област Статистика 
и математика

са 30% радног времена, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови су прописани одредбама Закона 
о високом образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету, које је донео Нацио-
нални савет за високо образовање, Статутом Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује посту-
пак и оцена приступног предавања високошколске устано-
ве и општим актима Универзитета у Београду – Економског 
факултета којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и поступак и оцена приступног преда-
вања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка 
и наставничка оријентација кандидата у области актуар-
ства, у оквиру уже научне области. Кандидати су у обавези 
да у пријави назначе своју научно-истраживачку и настав-
ничку оријентацију.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведену адресу Факул-
тета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4
email: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Редовни професор за потребе наставе 
на Катедри за хемијско инжењерство, 

за ужу научну област Хемијско 
инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне области 
Хемија и хемијска технологија.

Редовни професор за потребе наставе 
на Катедри за техничку физику, за 

ужу научну област Техничка физика и 
физичка електроника

УСЛОВИ: доктор физичких наука из уже научне области 
Физика чврстог стања.

Ванредни професор за потребе наставе 
на Катедри за опште техничке науке, за 

ужу научну област Електротехника
УСЛОВИ: доктор електротехничких наука из области Елек-
тротехника.

Ванредни професор за потребе наставе 
на Катедри за физичку хемију и 

електрохемију, за ужу научну област 
Физичка хемија макромолекула

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и 
хемијска технологија.

Асистент за потребе наставе на Катедри 
за техничку физику за ужу научну област 

Техничка физика
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, одсек 
физичка електроника и уписане докторске студије или мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства и уписане док-
торске студије.

ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког 
факултета, Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника, сарадни-
ка и истраживача Технолошко-металуршког факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс се подносе искључиво у 
електронској форми на мејл адресу: kadrovskasl@tmf.bg.ac.
rs. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: 
опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са 
радовима и све остало релевантно за конкурс. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана 
истека за подношење пријаве на конкурс.

Наука и образовањеНаука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Наставник у звању редовног професора 
за ужу уметничку област Вајарство

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 
6/20), Статутом Универзитета уметности у Београду, Стату-
том Факултета, Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Универзитета умет-
ности у Београду и другим правним актима Универзитета 
уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о завршеним мас-
тер академским студијама из одговарајуће области, однос-
но основним академским студијама према раније важећим 
прописима и попуњен образац 2, који се може преузети 
са сајта Факултета. Кандидати су дужни да на расписани 
конкурс поднесу пет оригиналних вајарских радова, порт-
фолио и мапу цртежа, на основу којих се може сагледати 
да ли и како владају материјом наставног предмета за који 
конкуришу. Пријаве се подносе Факултету ликовних умет-
ности у Београду, Париска 16, а радови у Булевару војводе 
Путника 68, од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације на тел. 011/2181-214 
и 060/0540-031.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-860

Редовни професор за ужу научну област 
Пословна економија и макроекономија

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва на Факултету: у звање редовног професора може бити 
изабрано лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање осам (8), односно које има 
најмање три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора наука; има науч-
не, односно стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама; више научних радова 
од значаја за развој науке у ужој научној области, објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима са 
рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дија, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима; има и већи 
број научних радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, већи број науч-
них радова и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или моно-
графију или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факул-
тету, учешће у завршним радовима на специјалистичким 
и мастер академским студијама и способност за наставни 
рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву при-
ложе: диплому о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну 
област Финансијски менаџмент, 

рачуноводство и ревизија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Статутом Универзитета,Статутом Факултета и Правилником 
о организацији и систематизацији послова на Факултету: у 
звање ванредног професора може бити изабрано лице које 

је претходне степене студија завршило са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно које има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука; има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама; има и више научних радова од значаја за 
развој науке у ужој научној области, објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима и способност за наставни 
рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву при-
ложе: диплому о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Информациони системи

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилником о организацији и систематизацији послова на 
Факултету: сарадника у настави – студент мастер академ-
ских студија или специјалистичких академских студија који 
је студије првог степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8). Заинтересовани кандидати дужни 
су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним студијама 
првог степена студија са просечном оценом, потврду да су 
студенти мастер академских или специјалистичких студија 
и биографију. 

НАПОМЕНА: Сви прилози достављају се архиви Факултета, 
поред папирне и у електронској форми, на CD-у. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

КРИМИНАЛИСТИЧКО 
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Специјално физичко образовање, за 
наставни предмет Специјално физичко 
образовање III – употреба средстава 

принуде
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова (завршене 
основне студије, факултет спорта и физичког васпитања, 
стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад), треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Статута и Правилника о поступку и услови-
ма за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат 
уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да против кандидата није покренут кривични 
поступак, нити истрага (које није старије од шест месеци), 
оверене копије диплома или уверења завршених степена 
студија, списак научних и стручних радова, као и по један 
примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим 
доказима о стеченом образовању достављају се Крими-
налистичко-полицијском универзитету у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања овог конкурса, на адресу: Улица 
цара Душана 196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете 
по истеку рока и пријаве без потребних доказе неће се раз-
матрати.

ЧаЧак

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋО МАТОВИЋ“

32253 Брезова, Катићи бб

Конкурс за наставника енглеског језика са 58% 
норме, на неодређено време, објављен 09. 12. 2020. 
године у публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

Јагодина

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево, Карађорђева 3

тел. 035/8331-014

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чланом 122, став 2, 5 до 11, те чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020, у даљем 
тексту: Закон ) и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, број 108/2018) и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона за наставника основне школе, педагога или 
психолога школе стечено на: 1) студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из научне, однос о стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
или из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или 2) стечено образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 09. 
2005. године; 2. да има психичку , физичку и здравствену 
способност а 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за повреду забране из чланова 110 до 113 Закона, 
те за привредни преступ у вршењу раније дужности, 5. да 
није против њега покренут кривични поступак, покренута 
истрага, подигнута оптужница или му одређен притвор; 6. 
да има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски 
језик – језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
8. да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 9. да има обуку и положен испит за 
директора установе; 10. да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно треба да садржи: 
име презиме, адресу, број телефона и потпис кандидата. 
Уз пријавни формулар, одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, кандидат за директора прилаже: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), које издаје надлежна здравствена 
установа, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона, као ни за повреду забране из чланова 110 до 113 
Закона – уверење надлежног МУП-а Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс); доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности – уверење о неосуђи-
ваности издато од надлежног привредног суда (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); доказ да против канди-
дата није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, подигнута оптужница нити донето 
решење о одређивању притвора– уверење надлежног суда 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс, извод из матичне 
књиге рођених са холограмом, оригинал или оверена фото-
копија; уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс); доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(кандидат који је одговарајуће обазовање стекао на српс-
ком језику не подноси овај доказ); оверен препис или ове-
рену фотокопију документа о положеном стручном испиту 
за лиценцу, односно дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног срадника; оверену фотокопију, односно препис 
доказа о положеном испиту за директора установе (доку-
ментација кандидата без доказа о положеном испиту за 
директора установе сматраће се комплетном уколико су 

Наука и образовање

остала документа уредно достављена, а изабрани дирек-
тор школе који нема положен испит за директора је дужан 
да га положи у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност, у складу са условима прописаним законом); потврду 
о радном искуству да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврда мора бити потписана и 
оверена од стране установе); радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби са подацима о својим струч-
ним и организационим способностима; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника уколико је вршен стручно-педагошки 
надзор над радом кандидата од стране просветног савет-
ника (оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
уколико је кандидат претходно обављао функцију дирек-
тора школе (оверена фотокопија). Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинали, 
него фотокопије или преписи, морају бити оверени у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(“Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015, и 87/2018). 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе 
се поштом или достављају лично на горенаведену адресу у 
затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за избор дирек-
тора школе”. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе запошљавања “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука 
Министра о именовању директора биће донета након спро-
веденог поступка у законом прописаном року, а о резулта-
тима конкурса кандидати ће бити обавештени након прије-
ма решења донетог од стране Министра просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 035/8331-014.

кикинда

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530, 421-230

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: а) одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године 
или одговарајуће више образовање. Послове васпитача 
може да обавља лице које има завршену вишу школу за 
образовање васпитача, високу школу струковних студија 
за образовање васпитача, укупно 180 ЕСПБ, специјалис-
тичке струковне студије за образовање васпитача (укупно 
240 ЕСПБ); стечено звање: васпитач деце предшколског 
узраста, односно струковни васпитач специјалиста; б) да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; ц) да је држављанин Републи-
ке Србије; д) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
е) да зна српски језик и језик на ком се обавља васпит-
но-образовни рад. Додатни услови: а) радно искуство у 
струци у трајању од 1 године најмање; б) испит за лицен-
цу или стручни испит у складу са законом; ц) без лиценце 
може бити примљено лице уз обавезу да исту стекне у року 
од најкасније 2 године од дана заснивања радног односа.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: средње образовање 
у трајању од четири године, стечено у складу са чланом 
39 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. 
гласник РС”, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 
95/2018 – др. закон и 10/2019), б) да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-

ницима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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 кри-
вично 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 међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, е) да зна 
српски језик и језик на ком се обавља васпитно-образовни 
рад. Додатни услови: а) радно искуство у струци у трајању 
од 1 године најмање; б) положен испит за лиценцу.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: а) основно образовање; 
б) да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; ц) да је држављанин 
Републике Србије; д) да није осуђиван 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 породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; е) да зна српски језик и језик на ком се обавља 
васпитно-образовни рад.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: а) средње образовање 
из области угоститељства, смер кувар; б) да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је 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 кри-
вично 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 међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; е) да зна 
српски језик и језик на ком се обавља васпитно-образовни 
рад. Додатни услови: 5 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњени и 
одштампани пријавни формулар установи достављају сле-
дећу документацију: CV (радна биографија); диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности 
(извод из казнене евиденције); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених, не старији од 6 месеци; писмени доказ 
(уверење или сертификат) да су положили испит из српс-
ког језика одговарајуће школске установе којим потврђују 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање 
стечено на страном језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат прибавља и доставља након избора, а пре закљу-
чења уговора о раду. Уколико кандидат подноси копије 
наведених докумената исте морају бити оверене. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање Пријаве слати на адресу: Предшколска уста-
нова “Драгољуб Удицки”, Доситејева 43, 23300 Кикинда.

косовск а Митровица

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица

Лоле Рибара 29

Економија, право и администрација – 
наставник економских предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане законом за заснивање радног односа и 
посебне услове предвиђене чл. 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 – др. 
Закон, 6/2020). Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање од 10. 09. 2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима, у складу са законом; знање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни про-
фил. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају.Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије или 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). 
Докази о провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима и лекарско уверење се прибављају 
пре закључења уговора о раду. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 8 дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве слати на адресу: Економско-трго-
винска школа Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, са 
назнаком „Пријава за конкурс“.

KрагуЈевац

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Расписује конкурс за пријем

Сарадника
у Канцеларији за међународне пројекте 

на одређено време

Опис посла: редовно праћење позива за пројекте из међу-
народних фондова, припрема, превод и објављивање пози-
ва, писање предлога пројеката, активно праћење пројека-
та који се реализују у оквиру институције, успостављање 
сарадње и комуникације са партнерима у земљи и 
иностранству, припрема и подношење извештаја о реа-
лизованим пројектним активностима, пружање подрш-
ке сарадницима и наставницима Универзитета у процесу 
аплицирања / реализације пројеката

Квалификације: Обавезне: завршене основне студије (мини-
мум 240 ЕСПБ) са просеком најмање 8,00; знање енглеског 
језика на нивоу Б2-Ц1; напредно коришћење пакета Microsoft 
Office. Пожељне: претходно искуство у раду на пројектима; 
завршене мастер студије; знање још једног страног језика. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу послати биогра-
фију и мотивационо писмо на имејл адресу: unikg@kg.ac.rs 
Рок за пријаву на конкурс је 15.01.2021. године.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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крушевац

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/3825-381

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020). Кандидат 
треба да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука (мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чл. 139 ст. 1 т. 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020); да има 
држављанство Републике Србије; знање српског језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад; да има положен 
испит за директора. Изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном, фотокопију личне карте или очи-
тану личну карту, оверен препис или фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но лиценци за наставника, педагога или психолога, потвр-
ду о радном искуству – доказ да кандидат има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покренута 
истрага нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиден-
ције не старији од 6 месеци); уверење привредног суда да 
није осуђиван за привредни преступ; биографске податке са 
кратким прегледом радног искуства и предлогом програма 
рада директора школе, остала документа за које кандидат 
сматра да су од утицаја на доношење одлуке о избору; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (оригинал лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци), потврду о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања установе. Документа се достављају у оригиналу 
или овереној копији и по окончању конкурса се не враћају 
кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са доказима доставити у року од 25 
дана од објављивања конкурса, на адресу школе: Братисла-
ве Петровић 69, 37220 Брус, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора школе” препоручено поштом или лично секре-
тару школе, од 8.00 до 14.00 часова. Све додатне информа-
ције могу се добити на телефон: 037/3825-381.

Лесковац

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 5% радног 

времена
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања пред-
виђеног одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 

стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, односно стечено високо образовање: 1.1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке струковне студије) и то: 
а) на студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
б) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 1.2. на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године; лице из става 1 тачка 1.1. 
подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; обавезно образовање лица из чла-
на 140 овог закона је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
наставник је обавезан да ово образовање стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. познавање српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
које кандидати треба да доставе уз пријаву на конкурс: 1) 
попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htpp://www.
mpn.gov.rs); 2) оверен препис или оверену копију дипломе; 
3) оригинал / оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 4) оригинал / оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; 5) оригинал / оверену копију уве-
рења о неосуђиваности (уверење из суда и полицијске упра-
ве не старије од 6 месеци); 6) доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (овај се 
доказ не прилаже уколико је кандидат стекао образовање на 
српском језику, а уколико га није стекао на српском језику, 
дужан је да приложи доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе – 
диплома/уверење издато на српском језику које се прилаже 
као доказ да је стекао образовање на српском језику сматра 
се доказом о познавању српског језика); 7) кратку биогра-
фију / CV; 8) доказ о поседовању образовања из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (потврда високош-
колске установе о положеним испитима, уверење о положе-
ном стручном испи/испиту за лиценцу) доставља се уколико 
га кандидат поседује. Доказ о о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија и доноси 
решење о избору кандидата. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
а који су ушли у ужи избор, упућују се на психолошку про-
цену коју врши врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефо-
не које су навели у пријавама. Разговор са кандидатима ће 
обавити Конкурсна комисија у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
контакт телефоне које су навели у пријавама. Неразумљиве, 
непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној 
фотокопији, биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. У пријави обавезно навести кон-
такт телефон. Биографију са пријавним формуларом и при-
ложеним доказима слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс” или непосредно, предајом у канцеларији секретара 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 016/821-135.

Административно-финансијски сарадник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања – ниво 
квалификације: средње образовање, четврти степен стру-
чне спреме, школе економског или правног смера; 2. посе-
довање психичке, физичке и здравствене способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано пра-

воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за 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 добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. познавање српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази које кандидати треба да 
доставе уз пријаву на конкурс: 1) попуњен пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); 2) оверен 
препис или оверену копију дипломе; 3) оригинал / овере-
ну копију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 4) оригинал / оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал / оверену копију уверења о неосуђи-
ваности (уверење из суда и полицијске управе, не старије 
од 6 месеци); 6) доказ о познавању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (овај се доказ не при-
лаже уколико је кандидат стекао образовање на српском 
језику, а уколико га није стекао на српском језику дужан је 
да приложи доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе – дипло-
ма/уверење издато на српском језику које се прилаже као 
доказ да је стекао образовање на српском језику сматра се 
доказом о познавању српског језика); 7) кратку биографију 
/ CV. Доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи Конкурсна комисија и доноси решење о 
избору кандидата. Кандидати чије су пријаве благовремене 
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, а који су 
ушли у ужи избор упућују се на психолошку процену коју 
врши врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су 
навели у пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити 
Конкурсна комисија у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт 
телефоне које су навели у пријавама. Неразумљиве, непот-
пуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фото-
копији, биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. У пријави обавезно навести контакт 
телефон. Биографију са пријавним формуларом и прило-
женим доказима слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс” или непосредно, предајом у канцеларији секрета-
ра школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАРТИЗАНСКИ ДОМ”

16240 Медвеђа, Бучумет

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседује одговарајуће високо 
образовање 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 научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад (лиценце); 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 
Републике Србије; знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

Наука и образовање

летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; неосуђиваност у вези 
са привредним преступима; најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у установи за образо-
вање и васпитање, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за дирек-
тора 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 
студије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет године рада 
на пословима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); оверен препис / фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о радном искуству; доказ да се против њега не води 
кривични поступак – потврда суда; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања – уверење 
МУП-а; доказ да се против њега не води кривични посту-
пак за дела у вези са привредним преступима – потврда из 
привредног суда; 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 дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима; доказ о својим струч-
ним и организационим способностима; лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, подноси само предложени канди-
дат. Пријаве слати поштом или лично доставити на адресу: 
Основна школа “Партизански дом” Бучумет, 16240 Мед-
веђа. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 063/1743-500.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел.016/215-771

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у седишту школе у Лесковцу и 

територијално издвојеним одељењима у 
Бојнику

УСЛОВИ: 1. Поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредба-
ма чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– I и II др. закон, 10/2019 и 6/2020), Правилником о степе-
ну 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 и 13/18), и то: 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар – информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике – матема-
тике, дипломирани математичар – астроном, дипломирани 
математичар – примењена математика, дипломирани мате-
матичар – математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике – мастер, дипломирани математи-

чар – мастер, дипломирани инжењер математике – мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар – професор математике, дипломирани мате-
матичар – теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије – математике, професор географије – 
математике, професор физике – математике, професор 
биологије – математике, професор математике – тео-
ријско усмерење, професор математике – теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар – механичар; лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани – 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 двопредметне наставе мате-
матике и физике, односно математике и информатике; 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 насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, протв правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик, односно да је стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику или да је положило испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; 6. да има савладан програм обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког 
асистента за рад са одраслима „Интегрални програм обуке 
за остваривање програма функционалног основног образо-
вања одраслих“ – Модул 1, Основне андрагошке вештине и 
Модул 2 Обука наставника за остваривање наставног плана 
и програма за ФООО – математика (изабрани кандидат који 
нема савладан програм обуке биће дужан да савлада про-
грам у законском року). Потребна документа која кандидат 
треба приложити уз пријаву: 1. попуњен пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. пријава која треба са садржи биогра-
фију кандидата (између осталог и податке: презиме и име, 
име оца, име мајке, девојачко презиме мајке, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, место рођења, 
девојачко презиме и контакт телефон; 3. диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању, оригинал или оверена 
фотокопија; лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани – мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике, 
односно математике и информатике. Лица из претходног 
става уз пријаву достављају и доказе о стеченом одгова-
рајућем образовању и то: диплому о стеченом образовању 
мастер, односно дипломирани мастер са додатком дипло-
ми о положеним испитима, оригинал или оверена фотоко-
пија и диплома о стеченом образовању – основне академ-
ске студије са додатком дипломи о положеним испитима, 
оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење надлежног 
МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
и да није утврђено дискриминаторно понашање, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од дана објављивања 
конкурса; 5. уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија; 6. доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске устагтове (диплома издата на срп-
ском језику која се прилаже као доказ сматра се доказом 
о знању српског језика); кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске установе да су 
положили испит из српског језика, оригинал или оверена 
фотокопија; 7. извод из матичне књиге рођених на трај-
но важећем обрасцу, оригинал или оверена фотокопија; 
8. доказ о савладаном програму обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког 
асистента за рад са одраслима „Интегрални програм обуке 
за остваривање програма функционалног основног образо-
вања одраслих“ – Модул 1. Основне андрагошке вештине и 
Модул 2 Обука наставника за остваривање наставног плана 
и програма за ФООО – математика, оригинал или овере-
на фотокопија (пријава која не садржи наведени документ 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року савлада програм обуке); 9. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) се доставља 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање (бла-
говременом пријавом сматраће се пријава која је предата у 
року утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће 
се пријава која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове назначене у конкур-
су). Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Сви изрази, 
појмови, именице и глаголи који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. Пријава са доказима о испуњености 
услова конкурса доставља се лично школи, радним данима 
од 09 до 12 часова или препорученом пошиљком на адресу 
школе, са назнаком „Коонкурс за математику“. Пријаве са 
достављеном докуметацијом се не враћају и задржавају се 
у архиви школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену коју врши врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. О времену и месту психолош-
ке процене кандидати ће бити обавештени на контакт теле-
фоне које су навели у пријавама. Разговор са кандидатима 
ће обавити конкурсна комисија у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на телефоне које су навели у пријавама. Пријављени кан-
дидати писмено ће бити обавештени о избору кандидата, у 
складу са законом. Све информације могу се добити лично 
у школи или на телефон: 016/215-771.

Лозница

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15300 Лозница, Његошева 20

тел. 015/876-777

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020) и Правил-
ником 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 и 16/2020); 
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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 језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(уколико образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља доказ одговарајуће високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидати уз пријавни формулар треба да доставе 
следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, 2. уверење о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија), 3. доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чла-
ну 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020), 4. доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Оливера Ћосић, контакт телефон 015/876-777. Пријаве се 
могу донети лично или доставити путем поште на адресу: 
Основна школа „Јован Цвијић“, Његошева 20, 15300 Лоз-
ница.

Наука и образовање
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ниш

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

тел. 018/804-644

Педагошки асистент
на одређено време до 31. 08. 2021. 

године
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема; познавање ром-
ског језика; савладан програм обуке за педагошког асис-
тента. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (доставља у року од једне 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда висо-
кошколске установе о броју бодова; доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављанству (ове-
рен препис / фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оверен препис / фотокопију); доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о нео-
суђиваности за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекар-
ско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, доставља се 
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу.

нови Пазар

ИСПРАВКА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„ДВА ХЕРОЈА“
36300 Нови Пазар

Радничка/Косанчићева бб
тел. 020/381-447

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 912 
од 16. 12. 2020. године, исправља се за радно место 
наставника српског језика и књижевности, тако што 
се у делу услова из текста који се односи на доставу 
тражене документације брише: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о претходно стеченом 
средњем образовањем у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. У осталом делу конкурс остаје 
непромењен.

нови са д

ОШ „СЕВЕР ЂУРКИЋ”
Бечеј, Зелена улица 102

тел. 021/6915-840

Наставник предметне наставе – немачки 
језик

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, према Закону о осно-
вама система образовања и васпитања (,,Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. 
закон и 6/20): 1. на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године и 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, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020), 
и то: професор, односно дипломирани филолог за немач-
ки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика 

и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура), мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; потврда да није осуђиван правоснажном 
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 породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон и 6/20). Кандидати подносе: одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених и извод из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а, као и доказ да знају 
српски језик. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. У року од 8 дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима, комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пре закључења уговора о раду кандидати 
подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (односно да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Рок за подношење пријава 
је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе секретаријату: ОШ „Север Ђуркић” Бечеј, Зелена 
улица 102, 21220 Бечеј, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за пријем у радни однос”. Контакт особа: Тамара Ружичић, 
секретар: 021/6915-840. Конкурс је отворен 10 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУДОВИТ ШТУР”

21211 Кисач, Железничка 3 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чл. 122, 139 и 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), 
као и Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015). За директора школе може бити изабрано лице 
које има: одговарајуће високо образовање, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена – мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
у ком случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника или стручног 
сарадника; да има дозволу за рад (лиценцу) наставни-
ка или стручног сарадника; лиценцу 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, због чега 
се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматра-
ти непотпуном); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; знање српског и словачког језика; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за лице није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам годи-
на рада на пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат за директо-
ра школе подноси: биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела из члана 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (уверење привредног 
суда, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија); доказ о знању српског и словачког језика (завр-
шена основна школа, средња, виша или висока стручна 
спрема на наведеним језицима или писани доказ да је 
положио српски и словачки језик по програму одговарајуће 
високошколске установе); оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако је 
кандидат поседује); потврду о радном искуству, односно да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања; оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), само ако је кандидат 
поседује; оверену фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се препорученом пошиљком или лично 
на адресу: Основна школа „Људовит Штур”, 21211 Кисач, 
Железничка 3, са назнаком: „Пријаве на конкурс за избор 
директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Достављена документација не враћа се 
кандидатима. О резултатима конкурса кандидат ће бити 
обавештен након пријема решења о именовању директора 
школе од стране министра просвете, науке и технолошког 
развоја. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе школе, на телефон: 021/827-015, радним 
даном од 10 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21480 Србобран, Хајдук Вељка 5

тел. 021/730-040

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 122 став 5 и 6, чланом 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88 од 29. сеп-
тембра 2017, 27 од 6. априла 2018 – др. закони, 10 од 15. 
фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020. год.), услове пропи-
сане Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 108/2015 од 24. децембра 2015. год.) и услове про-
писане Статутом ОШ „Вук Караџић” Србобран. За дирек-
тора ОШ „Вук Караџић” Србобран може да буде изабрано 
лице које: 1. има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та. Студије другог степена из области педагошких, наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Наведено лице 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 уређивали високо 

Наука и образовање

образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
дозволу за рад, тј. положен испит за лиценцу, односно 
положен стручни испит за наставника, педагога или пси-
холога; 3. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 4. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
5. да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из 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; 6. против кога није покренут кривични поступак 
или истрага за напред наведена кривична дела; 7. да није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 8. да има држављанство Републике 
Србије; 9. да зна српски језик; 10. да има обуку и поло-
жен испит за директора школе (уколико кандидат изабран 
за директора нема положен испит за директора школе, 
дужан је да исти положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, као што прописује Закон о основама 
образовања и васпитања). Докази о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тач. 1), 3)–5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018. – др. зако-
ни, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020. год.), 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) истог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Директор се бира на период од 4 године. Канди-
дат је дужан да уз пријаву достави: 1. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; 2. оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника, педагога или психоло-
га; 3. оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
школе, уколико је кандидат поседује, 4. потврду да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5. извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; 6. доказ о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци; 7. лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци – доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; 8. 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 9. доказ да против њега није покренут кри-
вични поступак или истрага за напред наведена кривична 
дела; 10. доказ да није правноснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; 11. доказ о знању 
српског језика (само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); 12. кандидат је дужан 
да школи достави и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду (извештај просветног саветника), ако 
га поседује; 13. уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања, уколико га 
поседује; 14. биографију са прегледом кретања у служби. 
Пријавни формулар попунити на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја – http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно 
са осталом потребном документацијом доставити на адре-
су; ОШ „Вук Караџић”, Хајдук Вељка 5, 21480 Србобран. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве Комисија за избор директора неће узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом слати на адре-
су: Основна школа „Вук Караџић”, 21480 Србобран, Хајдук 
Вељка 5, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за 
директора” или доставити лично на адресу школе, радним 
данима у периоду од 10 до 13 часова. За додатна оба-
вештења обратити се секретаријату школе на телефон: 
021/730-040 или на мобилни телефон 062/527-952. О 
резултату конкурса кандидати ће бити обавештени у року 
од 8 дана од дана пријема решења о именовању дирек-
тора од стране министра просвете, науке и технолошког 
развоја.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

За избор у звање и заснивање радног 
односа асистента, поље Друштвено-
хуманистичке науке, научна област 

Физичко васпитање и спорт, ужа научна 
област Кинезиологија (наставни предмет 

Кошарка)
УСЛОВИ: уписане докторске студије из одговарајуће нау-
чне области (физичко васпитање и спорт) и испуњеност 
услова прописаних чланом 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) за избор у звање 
асистента, односно завршене основне академске студије из 
области физичког вапитања и спорта са просечном оценом 
најмање осам (8), завршене мастер академске студије из 
области физичког вапитања и спорта са просечном оценом 
најмање осам (8) и смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених чланом 84 
Закона о високом образовању, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене Законом о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености 
услова конкурса: радну биографију, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оверене 
фотокопије диплома завршених основних и мастер сту-
дија, потврду факултета о уписаним докторским студијама, 
фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато 
од стране надлежног државног органа, уверење да није 
осуђиван/а за кривична дела, као и да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против кандидата, 
списак објављених радова (уколико их има) и да достави 
саме радове на CD-у. Пријаву са наведеним доказима о 
испуњавању услова конкурса сви кандидати могу послати 
на поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам ТИМС, 
Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком: За конкурс. Инфор-
мације у вези са конкурсом се могу добити на број теле-
фона 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана од 
09.00 до 14.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“
21400 Бачка Паланка
Краља Петра Првог 2

Наставник биологије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 2. имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дело насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има наведено образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја – 
http://www.mpn.gov.rs, достављају: кратку биографију или 

CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању; извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
или трајни са холограмом); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
или трајни са холограмом); доказ да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а – уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду); 
доказ о знању српског језика, као језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа „9. мај“, 
Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/6041-472. 

Наставник електротехничке групе 
предмета

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

повратка са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и19/2018) и то: сви сме-
рови осим енергетских; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из 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; 4. држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има наведено образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), достављају: крат-
ку биографију или CV; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; извод из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију, или трајни са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију, или трајни са холограмом); доказ 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а – уверење 
из МУП-а (не старије од 6 месеци); лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика, 
као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адре-
су школе: Техничка школа „9. мај“, Краља Петра Првог 
2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/6041-472. 

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник – сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту и 
физичком васпитању, група предмета 

Кошарка
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систематизацији 
послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: овере-
ну копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију са неопходним елементима за писање 
извештаја, списак стручних и научних радова, као и саме 
радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се при-
мају у року од 8 дана од дана објављивања овог конкур-
са, на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта 
и физичког васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт 
телефон: 021/450-188 локал 124.

Наставник – сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту и 
физичком васпитању, група предмета 

Одбојка
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систематизацији 
послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: овере-
ну копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију са неопходним елементима за писање 
извештаја, списак стручних и научних радова, као и саме 
радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се при-
мају у року од 8 дана од дана објављивања овог конкур-
са, на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта 
и физичког васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт 
телефон: 021/450-188 локал 124.

ПанЧево

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово, Братства јединства 14

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 

односно до повратка одсутног 
запосленог који обавља послове 

вршиоца дужности директора
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 8/20); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична 
дела у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс и то: диплома или оверена фотокопија 
дипломе; извод из казнене евиденције да кандидат није 
осуђиван и уверење да против кандидата није покренут 
истражни поступак, односно кривични поступак (не старији 
од 6 месеци); уверење из матичне књиге држављана РС 
са холограмом (не старије од 6 месеци); доказ да је стекао 
образовање на српском језику или је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (диплома издата на српском језику која је приложена 
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског 
језика); копија важеће личне карте; кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију, заједно са кратком биографијом, 
адресом и одштампаним пријавним формуларом доста-
вити школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: Основна 
школа „Доситеј Обрадовић“ Опово, Братства јединства 14. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

Пирот

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“

Бела Паланка

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту васпитача може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
да поседује одговарајуће образовање, и то: високо обра-
зовање за васпитача: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) и специјалистичке струковне сту-
дије, по прописима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање – васпитач; 
2. да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3. извршена психолош-
ка процена способности за рад са децом и ученицима; 4. 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела 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 да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство 
Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 7. да поседује дозволу 
за рад (лиценца). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; потписану биогра-
фију кандидата; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству 
(да није старије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговорајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (да није старији од шест 
месеци); оверену фотокопију дозволе за рад (лиценца).

Организатор промотивних активности
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту организатора 
промотивних активности може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. да поседује одговарајуће 
образовање, и то: високо образовање на основним студија-
ма у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или више образовање, васпитно-образовног (просвет-
ног) смера, 2. да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима; 3. извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; 4. 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. да 
поседује возачку дозволу Б категорије; 8. да има радно 
искуство од 10 година на пословима васпитања и образо-
вања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (да није старије 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговорајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 

понашања (да није старији од шест месеци); фотокопију 
возачке дозволе; доказ о радном искуству у области васпи-
тања и образовања.

Возач возила Д категорије
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту возача возила Д 
категорије може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. да поседује одговарајуће образовање, 
и то: средње образовање у трајању од четири године (IV 
степен стручне спреме) – матурант гимназије; 2. да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способности за рад 
са децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. да поседује возачку дозволу Б и 
Д категорије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану биографију 
кандидата; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о држављанству (да 
није старије од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговорајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања (да није старији од шест месеци); 
оверену фотокопију возачке дозволе.

Помоћни радник
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту помоћног радни-
ка може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: 1. да поседује одговарајуће образовање, и то: завр-
шено основно образовање; 2. да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану биографију 
кандидата; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о држављанству (да 
није старије од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговорајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања (да није старији од шест месеци).

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: Предшколска установа 
„Драгица Лаловић“, Лоле Рибара бб, 18310 Бела Паланка. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра предшколске установе и путем телефона: 018/855-038.

Пожарeвац

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Конкурс објављен дана 02. 12. 2020. године у пуб-
ликацији „Послови“ број 910, поништава се у делу 
који се односи на једног извршиоца, и то медицин-
ску сестру – васпитача.

Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Конкурс објављен 23. 12. 2020. године у публика-
цији „Послови” број 913, поништава се у делу који 
се односи на једног извршиоца – чистачицу.

среМск а Митровица

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

“МИЛЕНКО БРЗАК УЧА” 
22400 Рума

тел. 022/474-716, 022/430-688

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 911 
од 9.12.2020. године, поништава се за радно место: 
наставник практичне наставе у области електротех-
нике за образовне профиле електроинсталатер и 
електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 
(сервисер термичких и расхладних уређаја). Усло-
ви: V, VI или VII степен стручне спреме, а у складу 
са важећим Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника и важећим Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. 

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра првог 124
тел. 022/561-330

Наставник технике и технологије
за 90% радног времена

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: мора да има одговарајуће образо-
вање 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 глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20) 
и то: професор техничког образовања; професор технике; 
професор технике и информатике; професор информатике 
и техничког образовања; професор техничког образовања 
и машинства; професор технике и машинства; професор 
машинства; професор електротехнике; професор технич-
ког образовања и техничког цртања; професор техничког 
образовања и физике; професор физике и основа техни-
ке; професор техничког образовања и хемије; дипломира-
ни педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; 
дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу; професор физике и основа технике за основну 
школу; професор техничког образовања и васпитања; 
професор техничког васпитања и образовања; професор 
политехничког образовања и васпитања; професор поли-
техничког васпитања и образовања; професор политех-
ничког образовања; професор технике и графичких кому-
никација; професор производно-техничког образовања; 
дипломирани педагог за техничко образовање; дипломи-
рани педагог за физику и основе технике; професор основа 
технике и производње; професор политехнике; професор 
технике и медијатекарства; професор техничког образо-
вања и медијатекар; дипломирани физичар – професор 
физике и основа технике за основну школу, мастер; дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну 
школу, мастер; дипломирани професор технике и инфор-
матике, мастер; дипломирани професор технике – мастер; 
мастер професор технике и информатике; мастер профе-
сор информатике и технике; професор основа технике и 
информатике; мастер професор технике и информатике за 
електронско учење; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из области тех-
ничког и информатичког образовања); наставу из предме-
та одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица 
која су завршила двопредметне студије на факултету, ако 
су на том факултету савладала програм из тих предмета у 
трајању од осам семестара; 2.) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 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 дис-
криминаторно понашање; 4.) да има држављанство Репу-
блике Србије. 5.) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе: попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неос-
уђиваности (извод из казнене евиденције не старији од 6 
месеци), доказ о познавању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима; лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са прило-
женом документацијом предати у секретаријату школе или 
послати поштом на адресу: ОШ „Јован Поповић” Инђија, 
Краља Петра Првог 124.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“ 
Сремска Митровица

Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање за васпитача стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, или високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем.

Медицинска сестра – васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање – медицинска сестра васпитач.

Сарадник – медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и негу
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању 
од 4 године, медицинска сестра педијатријског или општег 
смера.

Благајник
УСЛОВИ: средње образовање економске струке и знање 
рада на рачунару.

Контиста
УСЛОВИ: средње образовање економске струке и знање 
рада на рачунару

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање куварске струке у трого-
дишњем или четворогодишњем трајању.

Сервир
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање.

Чистачица
12 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање – основна школа.

Техничар одржавања одеће
1 извршилац

УСЛОВИ: основно образовање – основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3. да није осуђи-
ван 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни 
да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним 
и неће бити узете у разматрање. Уз одштампани форму-
лар потребно је приложити: радну и личну биографију са 
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом – CV; доказ 
о одговарајућем образовању – оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; извод из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 ст 1. тачка 3. Зако-
на, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС, не старију од 6 месеци; доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни рад – доказ је 
диплома издата на српском језику (кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, потребно 
је да достави уверење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе); извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију, са холограмом. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључивања 
уговора о раду. Изабрани кандидат је дужан пре закључи-
вања уговора о раду да исто достави. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“ НСЗ. Конкурс ће спровести кон-
курсна комисија коју именује директор у складу са чланом 
154 ЗОСОВ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка – конкурса за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Пријаве се подносе на адресу: ПУ„Пчелица“, Мар-
ко Перичин Камењар 16, Сремска Митровица, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место (навести радно место 
за које се подноси пријава)“ или доставити лично у секре-
таријат установе. Информације о конкурсу могу се добити 
у установи и на телефон: 022/624-398, радним даном од 
08,00 до 13,00 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

22400 Рума, ЈНА 140 
тел. 022/474-042 

Наставник хармонике
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 
и 1/2020); остали услови прописани чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати 
подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; биографију и следеће доказе о 
испуњености услова: 1. доказ о стеченом образовању (ове-
рена фотокопија дипломе и додатка дипломи); 2. уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); 4. доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење (или ове-
рену фотокопију индекса) да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ да су поло-
жили стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу 
са чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања); 5. уверење о неосуђиваности, прибављено 
од надлежног органа МУП-а (не старије од 6 месеци); 6. 
уверење општинског суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак (не старије од 6 месеци); 7. доказ 
о знању српског језика – подноси кандидат који средње, 

Наука и образовање
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више или високо образовање није стекао на српском јези-
ку, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Све пријаве са приложеном 
документацијом, због тренутне епидемиолошке ситуације, 
слати искључиво поштом, на адресу: ОМШ „Теодор Тоша 
Андрејевић“, ЈНА 140, 22400 Рума, са назнаком: „За кон-
курс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Контакт телефон: 022/474-042.

ужице

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН”

31250 Бајина Башта
Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити 
изабрано лице које је стекло одговарајуће образовање 
предвиђено чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за васпитача и стручног сарад-
ника на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања; за директора предш-
колске установе може бити изабрано лице које је стекло 
одговарајуће образовање предвиђено чл. 140 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Директор установе се бира на 
период од четири године. Мандат директора тече од дана 
ступања на дужност. Уз пријаву доставити: биографске 
податке, диплому о стеченом образовању (оверену фото-
копију), дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника – лиценца, потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања, доказ о положеном испиту за 
директора установе, уколико је положио испит; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања доставља само кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора о раду кандида-
та (извештај просветног саветника) ако га поседује, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о општој здравственој способности – лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом доставља само изабрани кандидат пре потпи-
сивања уговора; уверење да се против кандидата не води 
истрага, нити да је подигнута оптужница прибавља устано-
ва; потврду МУП-а о неосуђиваности издату према подаци-
ма из казнене евиденције. Рок за пријављивање кандида-
та је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на 
конкурс заједно са потребном документацијом, односно 
доказима о испуњавању услова за директора установе, 
доставити у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за 
директора” у назначеном року, лично или поштом на адре-
су установе. Неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Додатне информације се могу добити код секретара 
установе или на тел. 031/864-188.

ваљево

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета
УСЛОВИ: Општи услови радног места: кандидати морају да 
имају одговарајуће високо образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије и да знају језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Услови у погледу образовања: одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће 
образовање подразумева и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/), канди-
дати достављају потребну документацију: оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обарзовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима за пријем у радни однос. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о 
психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену адресу.

врање

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“

17530 Сурдулица
Власина Округлица бб

тел. 064/8858-806

Наставник географије
за 25% радног времена, на одређено 

време

Наставник технике и технологије
за 30% радног времена, на одређено 

време

Наставник информатике и рачунарства
за 15% радног времена, на одређено 

време

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање – VII степен стручне спреме; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти за радно место наставника предметне наставе треба да 
доставе оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: попуњен пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете и да га заједно 
са потребном документацијом доставе школи у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса, диплому, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, краћу биографију, доказ о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити: ОШ „Академик Ђорђе Лаза-
ревић“, Власина Округлица бб. За све додатне информације 
обратити се секретару школе на број: 064/8858-806. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб

Професор економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

са функције на коју је именован – 
директор Економско-трговинске школе 

у Врању, на период од 4 године)
УСЛОВИ: основне дипломске студије у трајању од 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године – дипломирани економиста или 
мастер академске студије – мастер економиста (основне 
академске студије – дипломирани економиста); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидати нису осуђивани правоснажном 
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 породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. да имају држављанство Републике Србије; 4. да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене 
евиденције; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима и децом доставља се пре 
закључења уговора о раду; кандидати достављају и пријав-
ни формулар са званичне странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати са назнаком: “За конкурс”, на адресу школе: Економ-
ско-трговинска школа, Есперанто бб, 17501 Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“

17530 Сурдулица, Бело поље бб
тел. 017/814-579

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може се прија-
вити лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 “ 
др. закон, 10/2019 и 6/20); да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника и струч-
ног сарадника стечено на: 1) студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 

Наука и образовање

специјалистичке академске студије) и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, милтидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарјуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педаго-
га и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем, из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника основне школе, 
односно лице са одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем; да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. За директора школе канди-
дат треба: да испуњава услове за наставника основне 
школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад 
за наставника или стручног сарадника; да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора дужан је да 
у року од 2 године од дана ступања на дужност поло-
жи наведени испит); да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кри-
вична дела насиља 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 против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави и: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника основне школе, педагога или 
психолога (кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 10. сеп-
тембра 2005. године подносе оверену фотокопију дипло-
ме и основних и мастер студија); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (доз-
воли за рад – лиценца); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора); потврду да има најмање 
осам година рада у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се 
у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал илиоверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да се не води истрага или није подигнута оптужница 
(оригинал, не старије од шест месеци); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, у складу са одредбама 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије – ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (потврда 
привредног суда, оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци); лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (оригинал, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика (доставља само кандидат који 

одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) за 
кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (овере-
на фотокопија); кандидат је дужан да достави и доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора школе и за 
чијег мандата је вршено спољашње вредновање); био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавез-
но). Докази о испуњавању услова могу се поднети и у 
овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да 
се траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. 
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране коми-
сије за избор директора школе, по истеку рока за подно-
шење пријава на конкурс. Кандидат који се пријављује 
на радно место директора попуњава пријавни формулар 
(образац на заваничној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља лично или поштом на адресу школе, 
у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс 
за избор директора школе”, радним данима од 8.00 до 
13.00 часова. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Пера Мачкато-
вац“ – Бело Поље у Сурдулици, 17530 Сурдулица. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Након истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. Пријаве са 
документацијом се не враћају, задржавају се у архиви 
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретарија-
ту школе, на телефон: 017/814-579.

заЈеЧар

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

19341 Зајечар, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са непуним 
радним временом 35%

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидат треба да испуњава и услове у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/17, 27/18 – други 
закони и 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020 и 8/2020). Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 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 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минстарства про-
свете – http://www.mnp.gov.rs, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар достављају и сле-
дећу документацију: молбу, краћу биографију, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
кандидат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
доставља само кандидат који није стекао образовање на 

српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске установе, 
оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: ОШ „Владислав Петковић Дис”, Зорана 
Радмиловића 10, 19341 Грљан у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подно-
шење пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат ће бити писменим путем обавештени о исходу 
конкурса. Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон: 019/468-310.

зрењанин

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Наставник предметне наставе – 
наставник хирургије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања, стечено: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Здравство и социјална заштита („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник“, број 21/15, 
11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине, спе-
цијалиста опште хирургије или једне од хируршких гра-
на; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије или једне од хируршких грана, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Учесници кон-
курса треба да доставе: 1. попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат доставља 
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и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и овере-
ну фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове образо-
вања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. 
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, 6. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају 
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лич-
но или телефоном на број: 023/533-270 и 023/533-273. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове просве-
те. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину, сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе – 
наставник интерне медицине

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, односно 
да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања, стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, уз претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 

предмет, односно групу предмета; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. У складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС – Просветни гласник“, број 21/15, 11/16, 13/18, 
5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине, специјалиста интер-
не медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста 
интерне медицине; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба 
да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), 2. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању првог степена. Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања); 3. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. ори-
гинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; 6. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број: 023/533-270 и 023/533-273. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене 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 уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У року од 

осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. 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 коми-
сија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима које се када постане коначно оглашава на 
званичној интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину, сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наука и образовање

На 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 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти 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 фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, 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 ин-
валидитетом (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 докумен-
тацију 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 запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 

повећамо 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 информи-
сање 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 катего-

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

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне 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
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Посао се не чека, посао се тражи



АдреСе
фИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

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. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


