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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.
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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Београд, Косовска 31

На основу чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чла-
на 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19), Правилника о сас-
таву конкурсне комисије, начину провере компетен-
ција, критеријумима и мерилима за избор на изврши-
лачка радна места у Државном правобранилаштву II 
Дп-340/19 од 20. децембра 2019. године и Закључка 
Комсије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 Број 112-2728/2021 од 30. марта 2021. 
године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У ДРЖАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

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

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Административно-технички 
послови, у звању референт

у Одељењу у Зајечару
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења нових пар-
ничних, ванпарничних и других предмета; врши унос 
и обраду електронских података везаних за парничне, 
извршне и друге предмете; врши повезивање предме-
та у помоћним књигама и води именички регистар за 
парничне и извршне предмете; обавља послове прије-
ма, контроле и улагања парничних, ванпарничних и 
других предмета у одређене роковнике; врши унос и 
обраду електронских података везаних за парничне, 
извршне и друге предмете; износи и прегледа пред-
мете из роковника, разводи их по књигама рокова и 
задужује обрађиваче; разводи завршене парничне, 
ванпарничне и друге предмете и одлаже их у архиву; 
обавља и друге послове по налогу заменика.

Услови: средња стручна спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера или гимназија, III или 
IV степен, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за то радно место.

Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете бб.

2. Административно-технички 
послови, у звању референт

у Одељењу у Суботици
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења нових 
парничних, ванпарничних и других предмета; врши 
унос и обраду електронских података везаних за 
парничне, извршне и друге предмете; врши повези-
вање предмета у помоћним књигама и води именички 
регистар за парничне и извршне предмете; обавља 
послове пријема, експедовања и издвајања поште из 
предмета за отпремање и ковертирање; врши уписи-
вање поште у књигу евиденције; врши унос и обраду 
електронских података везаних за парничне, извршне 
и друге предмете; врши пријем судске таксе уз пара-
фирање на предмету; тражи бројеве за поднесак без 
броја; уписује судске бројеве у регистар; обавља и 
друге послове по налогу заменика.

Услови: средња стручна спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера или гимназија, III или 
IV степен, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и потребне 
компетнције за то радно место.

Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

3. Административно-технички 
послови, у звању референт

у Одељењу у Ваљеву
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења нових 
парничних, ванпарничних и других предмета; врши 
унос и обраду електронских података везаних за 
парничне, извршне и друге предмете; врши повези-
вање предмета у помоћним књигама и води именички 
регистар за парничне и извршне предмете; обавља и 
друге послове по налогу заменика.

Услови: средња стручна спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера или гимназија, III или 
IV степен, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за то радно место.

Место рада: Ваљево, Карађорђева 64/10.

4. Административно-технички 
послови, у звању референт

у Одељењу у Нишу
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења нових 
парничних, ванпарничних и других предмета; врши 
унос и обраду електронских података везаних за 
парничне, извршне и друге предмете; врши повези-
вање предмета у помоћним књигама и води именички 
регистар за парничне и извршне предмете; обавља 
послове пријема, контроле и улагања парничних, 
ванпарничних и других предмета у одређене роков-
нике; врши унос и обраду електронских података 
везаних за парничне, извршне и друге предмете; 
износи и прегледа предмете из роковника, разводи 
их по књигама рокова и задужује обрађиваче; разво-
ди завршене парничне, ванпарничне и друге предме-
те и одлаже их у архиву; обавља и друге послове по 
налогу заменика.

Услови: средња стручна спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера или гимназија, III или 
IV степен, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за то радно место.

Место рада: Ниш, Вождова 16.

5. Административно-технички 
послови, у звању референт

у Одељењу у Пожаревцу
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења нових 
парничних, ванпарничних и других предмета; врши 
унос и обраду електронских података везаних за 
парничне, извршне и друге предмете; врши повези-
вање предмета у помоћним књигама и води именички 
регистар за парничне и извршне предмете; обавља 
послове пријема, експедовања и издвајања поште из 
предмета за отпремање и ковертирање; врши уписи-
вање поште у књигу евиденције; врши унос и обраду 
електронских података везаних за парничне, извршне 
и друге предмете; врши пријем судске таксе уз пара-
фирање на предмету; тражи бројеве за поднесак без 
броја; уписује судске бројеве у регистар; обавља и 
друге послове по налогу заменика.

Услови: средња стручна спрема друштвеног, при-
родног или техничког смера или гимназија, III или 
IV степен, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за то радно место.

Место рада: Пожаревац, Јована Шербановића 4.

III Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак се спроводи из више обавезних 
фаза, и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

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

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају Опште функционалне компетен-
ције, и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост” ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на рачу-
нару на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитал-
на писменост”, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачу-
нару”) достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени посе-
довање ове компетенције на нивоу који је неопходан 
за обављање послова на радном месту.

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Државног правобранилаштва (www.
dpb.gov.rs).

Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција за сва 
оглашена радна места, и то:

Посебна функционална компетенција за област 
рада: Област административни послови (канцела-
ријско пословање, методе и технике прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у базама пода-
така, методе вођења интерних и доставних књига), 
провераваће се писаним (тест) и усменим путем (раз-
говор са кандидатом).

Посебна функционална компетенција за област 
рада: Област писарница Државног правобранилашт-
ва (познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију Државног правобранилаштва), прове-
раваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор 
са кандидатом).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање релевантних 
прописа из делокруга рада радног места (Закон о 
правобранилаштву, Уредба о канцеларијском посло-
вању органа државне управе), провераваће се писа-
ним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције су: 
управљање информацијама; управљање задацима 
и остваривање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет. Пона-
шајне компетенције проверава дипломирани психо-
лог путем интервјуа базираном на компетенцијама и 
упитника.

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

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

V Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни 
конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Државног правобра-
нилаштва (www.dpb.gov.rs) или у штампаној верзији 
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у писарници Државног правобранилаштва, Београд, 
Косовска 31. Образац пријаве мора бити својеручно 
потписан. Образац пријаве на јавни конкурс садр-
жи: податке о конкурсу, личне податке, адресу ста-
новања, телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа, податак о знању 
рада на рачунару, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о припрад-
ности националној мањини, посебне изјаве од зна-
чаја за учешће у конкусним поступцима у државним 
органима. Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на писарници Државног 
правобранилаштва, Београд, Косовска 31. Приликом 
пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује на 
јавном конкурсу. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је кандидат у пријави назначио за доставу 
обавештења.

VI Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 26. априла 2021. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који су навели у својим пријавама. Про-
вера свих компетенција ће се вршити у просторијама 
Државног правобранилашта, Београд, Косовска 31. 
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и време-
ну спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве. 

VII Докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
– оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; 
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима; кандидати без положеног државног струч-
ног испита за рад у државним органима примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада; 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је сте-
чено радно искуство); 
– Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њега.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним 
за одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, 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). 

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима.

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

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси оригинал или ове-
рену фотокопију решења о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или 
решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени 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 овере-
не пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање „Послови”.

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

X Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јав-
ни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно 
на писарници Државног правобранилаштва, 11000 
Београд, Косовска 31, са назнаком „Пријава на јавни 
конкурс – за извршилачко радно место ___” (навести 
назив радног места).

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

XII Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Ивана Милошевић, теле-
фон: 011/6359-354 и Соња Аритоновић, телефон: 
011/6359-371.

XIII Трајање радног односа: За сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. Канди-
дати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита за 
рад у државним органима примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним испи-
том немају предност у изборном поступку у односу на 
кандидате без положеног државног стручног испита. 

Напомене: Сви докази прилажу се на српском јези-
ку, односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од стра-
не овлашћеног судксог тумача. Диплома којом 
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Свака фаза изборног 
поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. 

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних могу се наћи на 
сајту Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs).

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани захтев 
учесника.

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

Овај конкурс објављује се на огласној табли и 
веб-страници Државног правобранилаштва: www.dpb.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на оглас-
ној табли, веб-страници и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање „Послови”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД  

ЗА СТАТИСТИКУ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 
83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 
104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/20181 и 157/2020), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, број 2/19) и члан 27к Зако-
на о буџетским системима („Службени гласник РС”, 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020), Републички завод за 
статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републички завод за статистику, Београд, Милана 
Ракићa 5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Статистичар-аналитичар, у звању 
саветник

Сектор пословних статистика, 
Група за статистику саобраћаја и 

телекомуникација
1 извршилац

Опис послова: Ради на припреми методологије и 
на ревизији методологије и методолошких инструме-
ната статистичких истраживања саобраћаја и теле-
комуникација; учествује на међународним састан-
цима и у пројектима међународне сарадње; прати 
инструменте економске и друге политике у области 
саобраћаја и телекомуникација; ради на припремању 
и спровођењу статистичких истраживања; припрема 
и учествује у изради класификација и номенклатура, 
студија, анализа и других докумената потребних за 
кориснике; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља природно-математичких наука, техничко-тех-
нолошких наука или друштвено–хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 
3 године радног искуства у струци положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Статистичар-аналитичар, у звању 
саветник

Сектор пословних статистика, Одсек за 
статистику и рачуне животне средине

1 извршилац
Опис послова: Учествује у изради, изменама и допу-
нама методолошких основа и инструмената статис-
тичких истраживања из области статистике и рачуна 
животне средине; учествује у припреми и спровођењу 
истраживања и обавља студијско аналитичке, струч-
не и документационе послове из области статистике 
и рачуна животне средине; дефинише критеријуме 
логичке контроле статистичких истраживања из 
области статистике вода, отпада, опасних хемика-
лија, предлаже и креира табеле резултата; анализира 
обухват, квалитет, конзистентност и тачност података 
по постојећем програму логичке контроле; припре-
ма физичке и монетарне рачуне животне средине; 
учествује на изради основних рачуна; учествује на 
постављању системских решења, концепција и мето-
дологија обрачуна рачуна животне средине; припре-
ма табеларне приказе, коментаре и објашњења у зва-
ничним публикацијама и за интернет презентацију; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
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Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких наука или тех-
ничко-технолошких наука, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Пројектант ИС, у звању саветник
Сектор за дисеминацију и интеграцију 

административних извора,  
Одељење за развој информационог 

система (ИС) за дисеминацију и 
интеграцију административних 

извора, Група за развој сервиса и 
имплементацију дисеминационих  

ИТ стандарда
1 извршилац

Опис послова: Развија ИС за дисеминацију података 
и уводи информационе стандарде у развоју ИС; при-
мењује стандарде у пројектовању ИС за дисемина-
цију података; тестира готове апликације пре њихове 
дистрибуције корисницима и даје предлоге за њихо-
во унапређење; израђује упутства из делокруга рада 
Групе и комуницира са корисницима ИС; прати нај-
новија техничко-технолошка достигнућа и примењује 
их у свакодневном раду; учествује у пројектовању, 
развоју и администрацији база података; ради на 
унапређењу метода програмирања и пројектовања 
ИС у оквиру Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке, рачунарске науке или мате-
матичке науке или научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање 3 године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит.

Место рада: Београд.

4. Књиговођа главне књиге,  
у звању млађи саветник

Сектор општих послова,  
Одељење за финансијско-материјалне 

послове, Група за финансијско  
праћење пројеката, књиговодство  

и извештавање
1 извршилац

Опис послова: Врши проверу исправности докумен-
тације која је примљена, обрачуната, исплаћена или 
наплаћена; врши књижење пословних промена на 
основу приспеле документације и усаглашава прихо-
де и расходе, примања и издатке са главном књигом 
Трезора; врши контролу усаглашености аналитичке 
евиденције с главном књигом; учествује у припре-
ми извештаја за периодичне извештаје и завршни 
рачун; обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање 1 година 
радног искуства у струци или 5 година радног ста-
жа у државним органима, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

5. Статистичар-аналитичар, у звању 
саветник

Сектор за подручне статистичке центре, 
Одељење статистике за подручну 

јединицу за подручје општина Бојник, 
Лебане, Медвеђа, Власотинце, Црна 

Трава, Владичин Хан, Сурдулица, 
Врање, Бујановац, Прешево, Трговиште, 

Босилеград и Лесковац, са седиштем 
у Лесковцу, Одсек за спровођење 

пословних статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у методолошким и органи-
зационим унапређењима статистичких истраживања; 
прикупља и врши унос података и спроводи визуелну, 
логичку и рачунску контролу прикупљених података; 
обавља послове ажурирања статистичког пословног 
регистра; анализира и врши израду резултата статис-
тичких истраживања; организује и припрема састан-
ке у вези решавања питања везаних за организацију 
и спровођење статистичких истраживања на терену; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области економске науке или стручне области 
менаџмент и бизнис,односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља природно-матема-
тичких наука или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање 3 
година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Лесковац.

6. Статистичар, у звању сарадник
Сектор статистике за подручну јединицу 

за аутономну покрајину Војводину, 
Одељење статистике за подручну 

јединицу за подручје општина Житиште, 
Зрењанин, Кикинда, Нова Црња,  

Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сечењ  
и Чока са седиштем у Зрењанину,  
Група за спровођење друштвених 

статистичких истраживања
1 извршилац

Опис послова: Врши унос статистичких података 
прикупљених путем упитника за статистичка истра-
живања из делокруга Групе; учествује у проце-
су прикупљања података од извештајних јединица 
за статистичка истраживања из делокруга Групе; 
врши исправку података у прикупљеним статистич-
ким упитницима након консултације са извештајним 
јединицама за статистичка истраживања из делокру-
га Групе; обавља послове ажурирања статистичког 
пословног регистра; даје инструкције анкетарима у 
вези начина прикупљања статистичких података из 
делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља природно-математичких наука, техничко-техно-
лошких наука, економских наука или друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, најмање 3 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин.

III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Чланом 9 Закона о државним службе-
ницима („Службени 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, 
157/2020) прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима, 
доступна су сва радна места и да се избор кандидата 
се врши на основу провере компетенција.

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

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провера-
ваће се путем теста (писмено;)
• дигитална писменост – провераваће се решавањем 
задатака (практични рад на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основима коришћења интернета, обрада текста и 
табела, табеларне калкулације), ако учесник конкур-
са поседује важећи сертификат, потврду или други 
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. Комисија може одлучити да 
се кандидату изврши провера наведене компетенције 
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

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

2. Посебне функционалне компетенције: Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 
• Посебне функционалне компетенције за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) – провераваће се провераваће 
се путем писане симулације.
• Прописи, методологије и стандарди из делокруга 
радног места (Кодекс праксе европске статистике) – 
провераваће се путем писане симулације.
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Одлука о Про-
граму званичне статистике) – провераваће се путем 
писане симулације.

За радно место под редним бројем 2 
• Посебне функционалне компетенције за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања дос-
тупних) – провераваће се путем писане симулације.
• Прописи, методологије и стандарди из делокруга 
радног места (Кодекс праксе европске статистике) – 
провераваће се путем писане симулације.
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Одлука о Про-
граму званичне статистике) – провераваће се путем 
писане симулације.

За радно место под редним бројем 3 
• Посебна функционална компетенције за област рада 
информатички послови (информациона безбедност) – 
провераваће се путем писане симулације.
• Софтвер (MS SQL Server) – провераваће се путем 
писане симулације.
• Програмски језик (HTML, XML, javascript) – провера-
ваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 4
• Посебна функционална компетенције за област 
финансијско-материјалних послова (буџетски систем 
Републике Србије) – провераваће се путем писане 
симулације.
•  Прописи, методологије и стандарди из делокруга 
радног места (Уредба о буџетском рачуноводству) – 
провераваће се путем писане симулације.
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о зва-
ничној статистици) – провераваће се путем писане 
симулације.
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За радно место под редним бројем 5 
• Посебне функционалне компетенције за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) – провераваће се путем писане 
симулације.
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о зва-
ничној статистици) – провераваће се путем писане 
симулације.
• Прописи, методологије и стандарди из делокруга 
радног места (Статистички пословни регистар) – про-
вераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 6 
• Посебна функционална компетенције за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) – провераваће се путем писане 
симулације.
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Уредба о 
утврђивању плана званичне статистике) – провера-
ваће се путем писане симулације.
• Прописи, методологије и стандарди из делокруга 
радног места (Анкета о радној снази) – провераваће 
се путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Републичког 
завода за статистику www.stat.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем психометријског теста, 
узорка понашања и интервјуа базираног на компе-
тенцијама. 

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве: Пријава на конкурс шаље се поштом на 
адресу: Републички завод за статистику, 11000 Бео-
град, Милана Ракића 5 или се предаје непосредно 
на писарници на истој адреси са назнаком „За јавни 
конкурс”. 

V Лица која су задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 
Младен Величковић, телефон: 011/2412-922, локал: 380 
Сандра Гагић, телефон: 011/2412-922, локал: 210

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

VII Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање – листу „Послови”.

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на кон-
курс врши се на Образцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs и Републичког завода за 
статистику www.stat.gov.rs или у штампаној верзији 
на писарници Републичког завода за статистику, Бео-
град, Милана Ракића 5 (приземље).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси 
се у образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. 

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази коjе прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: 
• оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
• оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; 
• оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; 
• оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стру-
чом испиту, подноси доказ о положеном правосудном 
испиту); 
• оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења или други 
акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је сте-
чено радно искуство)

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници приложени 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 овере-
не пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се разматрати.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – 
аутентично тумачење) прописано је, између оста-
лог, да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављajу личне податке о чиње-
ницама садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке прибави-
ти сама. Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ном органу, односно уверење о положеном правосуд-
ном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу 
„Изјава” у обрасцу пријаве заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају 
се да у року од 5 радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на адресу Републичког завода 
за статистику, Милана Ракића 5, Београд.

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

XII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и које испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, почев од 05. 
маја 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени писаним путем на адресе које су навели 
у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и понашајних 
компетенција обавиће се у Служби за управљање 

кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Републичког завода за статистику, Милана Ракића 
5, Београд. Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (број телефона или 
имејл-адреса) које наведу у обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду 
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад, под 
условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног државног стручног 
испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао дирек-
тор Републичког завода за статистику.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs 
и огласној табли Завода, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на 
порталу e-Управе, на интернет презентацији, оглас-
ној табли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну радних места у Војној 

академији Универзитета одбране 
пријемом лица из грађанства у 
својству војних службеника и 

намештеника у радни однос на 
неодређено време

Место рада: Београд

Војна академија

1) Наставник физичког васпитања 
(специјалиста за борилачке 

спортове), ОАС240
1 извршилац

2) Наставник физичког васпитања 
(специјалиста за гимнастику), 

ОАС240
1 извршилац

3) Механичар за возила точкаше – 
возач, ВКВ

1 извршилац

4) Молер – фарбар, КВ
2 извршиоца

5) Електроинсталатер, ВКВ
1 извршилац

6) Инсталатер водовода и 
канализације, ССС

1 извршилац

7) Погонски електричар, ВКВ
1 извршилац
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8) Монтер централног грејања – 
заваривач, ВКВ

1 извршилац

9) Монтер централног грејања – 
заваривач, КВ

2 извршиоца

10) Вођа смене, ВКВ
2 извршиоца

11) Руковалац парних котлова са 
АТК, КВ

2 извршиоца

12) Кувар, КВ
1 извршилац

13) Помоћни радник, НСС
4 извршиоца

Општи услови конкурса:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике 
Србије;
– да се против њих не води кривични поступакк због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужнос-
ти, односно да нису осуђивани за таква дела казном 
затвора у трајању дужем од 6 месеци;
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно 
место за које конкуришу;
– да су здравствено способни за дужности у Минис-
тарству одбране и Војсци Србије;
– да им раније није престао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа.

Посебни услови конкурса:
– За радно место под бројем 1 може конкурисати 
лице које има завршене основне академске студије у 
трајању од четири године из физичког васпитања и 
спорта (ОАС 240 ЕСПБ) и:
○ просек оцена са основних академских студија пре-
ко 8,00;
○ савладану теоријску и практичну проверу знања из 
области физичког васпитања која ће бити организо-
вана на Војној академији;
○ предност ће имати кандидати који: 
• се баве тренерским позивом у борилачким спорто-
вима (поседују тренерску лиценцу – сертификат),
• су активни спортисти у борилачким спортовима на 
највишем нивоу (међународни или савезни разред),
• су остварили пласман од 1. до 3. места на так-
мичењима у борилачким спортовима савезног или 
вишег ранга у последњих 10 година.

– За радно место под бројем 2 може конкурисати 
лице које има завршене основне академске студије у 
трајању од четири године из физичког васпитања и 
спорта (ОАС 240 ЕСПБ) и:
○ просек оцена са основних академских студија пре-
ко 8,00;
○ савладану теоријску и практичну проверу знања из 
области физичког васпитања која ће бити организо-
вана на Војној академији;
○ предност ће имати кандидати који: 
• се баве тренерским позивом у гимнастици (поседују 
тренерску лиценцу – сертификат),
• су активни спортисти у гимнастици на највишем 
нивоу (међународни или савезни разред),
• су остварили пласман од 1 до 3 места на такми-
чењима у гимнастици савезног или вишег ранга у 
последњих 10 година.

– За радно место под бројем 3 може конкурисати 
лице које има средње образовање у трајању од три 
године и специјалистички испит (пети степен стручне 
спреме) из области мототехнике и саобраћаја.

– За радно место под бројем 4 може конкурисати лице 
које има средње образовање у трајању од три године 
и положен испит оспособљености за молера-фарбара.

– За радно место под бројем 5 може конкурисати 
лице које има средње образовање у трајању од три 
године, образовни профил електроинсталатер и спе-
цијалистички испит из области електротехнике за 
мреже и постројења (пети степен стручне спреме).

– За радно место под бројем 6 може конкуриса-
ти лице које има средње образовање у трајању од 
четири године грађевинског смера и сертификат за 

обављање послова из области водоводних и канали-
зационих инсталација.

– За радно место под бројем 7 може конкурисати 
лице које има средње образовање у трајању од три 
године, образовни профил електроинсталатер и спе-
цијалистички испит електроенергетске струке (пети 
степен стручне спреме).

– За радно место под бројем 8 може конкурисати 
лице које има завршену средњу машинску школу у 
трајању од три године, положен специјалистички 
испит из машинско енергетске струке и оспособље-
ност за занимање заваривач (пети степен стручне 
спреме).

– За радно место под бројем 9 може конкурисати 
лице које има завршену средњу машинску школу у 
трајању од три године и оспособљеност за занимање 
заваривача.

– За радно место под бројем 10 може конкурисати 
лице које има завршено средње образовање маши-
наскоенергетске или електроенергетске струке и 
специјалистички испит из области термоенергетике 
(пети степен стручне спреме).

– За радно место под бројем 11 може конкурисати 
лице које има завршену средњу школу (машинское-
нергетске или електроенергетске струке) у трајању 
од три године и положен испит о стручној оспособље-
ности за вршење послова руковалац парних котлова 
са АТК.

– За радно место под бројем 12 може конкуриса-
ти лице које има завршено средње образовање у 
трајању од три године и стечено звање кувар.

– За радно место под бројем 13 може конкурисати 
лице које има завршено основно образовање.

Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војсци 
Србије, при избору за пријем у службу у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се 
вреднује чињеница да је кандидат супружник, однос-
но члан породице погинулог професионалног припад-
ника Војске Србије, погинулог или умрлог од после-
дица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци 
Србије, дете палог борца, супружник професионалног 
припадника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања и супружник односно члан 
породице професионалног војног лица.

Пробни рад је обавезан за све кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Проб-
ни рад за радни однос заснован на неодређено вре-
ме траје шест месеци и прати га непосредно прет-
постављени старешина, који након окончања пробног 
рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење 
о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. 
Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се 
радни однос без његове писане сагласности и без 
права на новчану накнаду због отказа.

Начин конкурисања: Кандидати који испуњавају 
опште услове конкурса подносе молбу Војној акаде-
мији Универзитета одбране и прилажу следећу доку-
ментацију:
– CV или кратку биографију;
– копију личне карте (или одштампане очитане 
податке);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству (оригинал не старији од 
шест месеци или оверена фотокопија);
– оверену фотокопију дипломе о стеченој школској 
спреми (уколико кандидат не поседује у тренутку 
подношења документације диплому признаће се и 
уверење о стеченој школској спреми, али је канди-
дат у обавези да на захтев Конкурсне комисије до 
окончања поступка по овом конкурсу достави овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој школској спреми);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (оригинал не старији 
од шест месеци или оверена фотокопија);
– уверење надлежног органа Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није кривично 
осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месе-
ци (оригинал не старији од шест месеци или оверена 
фотокопија);
– уверење државног органа у којем је кандидат био 
на служби да му радни однос није престајао због 

теже повреде дужности из радног односа.

Поред лица из грађанства, на конкурс се могу прија-
вити и лица која се налазе на служби у Министарству 
одбране или Војсци Србије у својству професионалног 
војног лица (официра, подофицира, професионалног 
војника), војног службеника, војног намештеника, 
односно државног службеника и намештеника. Наве-
дена лица документа достављају преко својих вој-
них пошта. Уз мишљење команданта јединице ранга 
батаљона потребно је доставити оверену фотокопију 
последње службене оцене и оверен и потписан кар-
тон основних и личних података КОЛП.

Сви докази о испуњености услова за пријем у служ-
бу достављају се као оригинали или оверене фото-
копије. Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису 
трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) 
месеци.

НАПОМЕНА: Уколико лице конкурише за више рад-
них места, доставља за свако радно место појединач-
не пријаве са потпуном документацијом.

Изборни поступак: Изборни поступак ће се спро-
вести само међу кандидатима који испуњавају све 
услове конкурса за пријем на радно место.

Кандидати који доставе благовремену, дозвољену и 
потпуну пријаву на конкурс биће обавештени о тер-
мину одржавања провере знања и способности. Про-
вера знања и способности спроводи се тако што кан-
дидат на тесту знања одговара на питања бирањем 
једног тачног одговора или више тачних одговора. 
Провера знања и способности вреднује се тако што 
се одређује проценат тачних одговора. Кандидати 
са више од 50% тачних одговора могу да учествују у 
даљем току изборног поступка.

Кандидати који успешно прођу провере знања и 
способности биће упућени на психолошку процену. 
Психолошка процена кандидата врши се према кри-
теријумима профила за цивилна лица, а у складу са 
степеном образовања потребним за формацијско 
место које се попуњава. Психолошка процена канди-
дата обавља се групним и индивидуалним психолош-
ким испитивањем. Групно психолошко испитивање 
подразумева психолошку процену кандидата бате-
ријом тестова. Индивидуално испитивање кандида-
та подразумева процену кандидата кроз психолошки 
интервју и друге психолошке технике.

Са кандидатима који успешно прођу психолошку 
процену конкурсна комисија ће обавити разговор и 
извршити њихово рангирање у складу са одобреним 
критеријумима Одлуком о критеријумима за пријем 
цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним кон-
курсом и без јавног конкурса (”Службени војни лист”, 
бр. 13/19 и 20/20).

Сва обавештења упућују се кандидату на адресу која 
је наведена у пријави за конкурс.

У изборном поступку биће примењени критеријуми 
прописани Одлуком о критеријумима за пријем 
цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним кон-
курсом и без јавног конкурса (”Службени војни лист”, 
бр. 13/19 и 20/20), а који обухватају просек оцена 
са нивоа школовања које је прописано за пријем на 
радно место (30% од укупног броја бодова), прове-
ра знања и способности (30% од укупног броја бодо-
ва); психолошку процену кандидата (30% од укупног 
броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од уку-
пног броја бодова).

За кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у 
најужи избор уз њихову писану сагласност биће извр-
шена безбедносна провера.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у 
радни однос, доставиће лекарско уверење о здрав-
ственој способности.

Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Тања Младеновић, војни службеник, телефон: 
011/3603-378.

Начин подношења пријаве: Пријаве на конкурс са 
приложеним доказима о испуњености услова доста-
вити непосредно или поштом препоручено на адре-
су: ВОЈНА АКАДЕМИЈА, Вељка Лукића Курјака 
33, Београд, са назнаком „За јавни конкурс – за 
радно место под редним бројем___”.
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У пријави за конкурс обавезно се наводи име и прези-
ме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса на 
коју се кандидату достављају обавештења, број теле-
фона, радно место за које се кандидат пријављује 
(обавезно навести редни број радног места), доса-
дашње радно и стручно искуство кандидата, подаци 
о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу 
члана 125 Закона о Војсци Србије.

Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 
(тридесет) дана од дана објављивања конкурса у 
магазину „Одбрана”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази на тражени начин неће се узимати у 
разматрање и биће одбачене решењем против којег 
кандидат може изјавити жалбу старешини команде, 
јединице и установе Војске Србије, односно руково-
диоцу организационе јединице Министарства одб-
ране који је непосредно претпостављени старешини 
команде, јединице и установе Војске Србије, односно 
руководиоцу организационе јединице Министарства 
одбране у којој се врши пријем цивилног лица, у року 
од осам дана од дана достављања решења. Жалба не 
задржава извршење решења.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција („Службени гласник 
РС”, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-1311/2021 од 26. фебруара 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радна места којe се попуњавају: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У 
БЕОГРАДУ

1. Фармацеут
у Групи за хематолошко-биолошке 

анализе, у Одсеку за лечење соматских 
болести лица лишених слободе са 

дијагностиком, у Служби за здравствену 
заштиту, у звању самостални саветник

1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области фармацеутске науке на 
академским интегрисаним, специјалистичким студија-
ма у обиму од најмање 360 ЕСПБ, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, положен 
државни стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите, специјалистички испит из фар-
мацеутске технологије и најмање пет година радног 
искуства на истим или одговарајућим пословима, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

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

2. Лекар опште медицине
у Одсеку за лечење соматских 

болести лица лишених слободе са 
дијагностиком, у Служби за здравствену 

заштиту у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области Медицинске науке 

на академским интегрисаним студијама у обиму од 
најмање 360 ЕСПБ, односно на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, положен државни 
стручни испит или стручни испит у области здравс-
твене заштите и најмање три године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

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

Место рада: Београд, Бачванска 14.

III Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити редни број 
радног места из текста конкурса као и назив радног 
места за које се конкурише, име и презиме, датум и 
место рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл-ад-
реса за контакт, контакт телефон, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
у степену стручне спреме прописане за радно место 
на које се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) 
– заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству – заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених – заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место – заједничко 
за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења из суда 
да се против кандидата не води кривични поступак 
за кривично дело које се гони по службеној дужнос-
ти (не старије од 30 дана) – заједничко за сва радна 
места;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) – заједничко за сва радна места;
– доказ о положеном специјалистичком испиту из 
фармацеутске технологије у оригиналу или овереној 
фотокопији – за радно место под р.бр. 1;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту у области здравствене зашти-
те или државном стручном испиту – заједничко за 
сва радна места (у складу са чланом 101 Закона о 
државним службеницима државни стручни испит нису 
дужни да полажу државни службеници који су здрав-
ствени радници или здравствени сарадници у Управи 
за извршење кривичних санкција, који су у обавези 
да полажу или су положили стручни испит у области 
здравствене заштите);
– оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа, издата од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу – зајед-
ничко за сва радна места;
– изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње – заједничко за сва радна места.

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

Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном испиту за рад у државним орга-
нима/уверење о положеном правосудном испиту. 

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

Законом о општем управном поступку („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 нео-
пходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 

3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). 

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени 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 докумена-
та које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: Чла-
ном 45 став 1 Закона о државним службеницима 
прописано је да као државни службеник може да се 
запосли пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуњава оста-
ле услове одређене законом, другим прописом и пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у државном органу, ако му раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

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

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

О дану и времену спровођења изборног поступка кан-
дидати ће бити обавештени телефоном или телегра-
мом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

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

VIII Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамља- 
новић, тел. 011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 
011/363-1059 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).
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IX Трајање радног односа: За наведена радна мес-
та радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилач-
ком радном месту може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је дужно 
да га положи у року утврђеном законом.

Државни службеник на пробном раду који је рад-
ни однос засновао на неодређено време и државни 
службеник који је засновао радни однос на неодређе-
но време, а који нема положен државни стручни 
испит полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа. 

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

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу е-Управе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени 
гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, 
а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места полицијских 
службеника у Министарству унутрашњих послова 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2019), Сектор за људ-
ске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске 
ресурсе.

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 
Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

1. Стоматолог I у Одсеку за 
здравствену превенцију

Одељење за здравље запослених и 
безбедност на раду, Сектор за људске 

ресурсе – 1 (један) извршилац, утврђено 
под редним бројем 08.8.1.3 у акту о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству 

унутрашњих послова
Врста радног односа: радни однос на неодређено 
време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова:
• врши стоматолошку превенцију;
• врши стоматолошке интервенције;
• реализује здравствено-васпитни рад из области сто-
матологије; 

• иницира набавку лекова и стоматолошког санитет-
ског материјала;
• води евиденцију о обављеним стоматолошким 
интервенцијама;
• даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и 
предлога прописа и општих аката из делокруга рада; 
• спроводи и прати примену законских и подзакон-
ских прописа, интерних обавезујућих аката и стра-
тешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспо-
собљености запослених за успешан и квалитетан рад 
у условима примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима пос-
ла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу 
са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непо-
средној вези са полицијским пословима, а који му се 
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови за радно место: стечено високо образо-
вање по Закону о универзитету у трајању од најмање 
5 година или високо образовање стечено на интегри-
саним основним или мастер академским студијама, 
у обиму 300 ЕСПБ, из научне области стоматолошке 
науке у оквиру образовно-научног поља медицинске 
науке. Као посебан услов за рад на наведеном радном 
месту захтева се лиценца за рад Стоматолошке комо-
ре Србије. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом о поли-
цији (члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Министар-
ству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
формално-правни услови – увидом у податке из 
пријаве и на основу расположиве документације,
техничке компетенције (знања и вештине) – писаним 
тестом знања који садржи и питање у виду решавања 
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија 
случаја), 
психолошки захтеви и базичне компетенције – стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолош-
ким интервјуом,
здравствена способност – обављањем лекарског пре-
гледа у референтној здравственој установи,
интервју–полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су:
– знање из области рада на радном месту, у складу са 
описом посла радног места;
– познавање Закона о полицији, Закона о здравстве-
ној заштити, Закона о здравственом осигурању. 

Датум оглашавања: 08.04.2021. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет стра-
ници Министарства унутрашњих послова, на огласној 
табли Сектора за људске ресурсе, у дневном листу 
„Политика” и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
десет дана од дана објављивања конкурса у дневном 
листу „Политика” и почиње да тече наредног дана од 
дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људ-
ске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 
Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), 
са назнаком – „За јавни конкурс за радно место сто-
матолог I, р. бр. 08.8.1.3”.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Јован Павловић, 011/274-0000, локал 402-68, 
у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног 
дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– образац пријаве на конкурс, дат је уз овај оглас, 
чини његов саставни део и исти је неопходно попу-
нити и својеручно потписати;
– кратка биографија;

– оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању у складу са прописаним условом у погледу 
образовања;
– оверена фотокопија лиценце за рад Стоматолошке 
коморе Србије;
– оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених Републике Србије;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом изда-
вања не старијим од шест месеци);
– оригинал уверења основног и вишег суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (са дату-
мом издавања не старијим од шест месеци);
– очитана лична карта са чипом или оверена фотоко-
пија личне карте која није чипована;
– оверена фотокопија радне књижице или извода из 
електронске базе података Централног регистра Фон-
да за пензијско-инвалидско осигурање;
– оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о радном искуству (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство), уколико кандидат исто поседује;
– оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и 
посебним областима знања (уколико кандидат исто 
поседује);
– оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту (уколико кандидат исто поседује); 
– доказ да кандидат има пријављено пребивалиште 
на територији Републике Србије – најмање годину 
дана непрекидно пре дана подношења пријаве на 
јавни конкурс;
– изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопход-
но попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложeни докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управа као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити фотокопије докумената које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 23.04. 
2021. године. Овим се сматра да су сви кандидати 
који су ушли у изборни поступак уредно обавештени 
о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење основног и вишег суда да се против 
кандидата не води кривични поступак и доказ да кан-
дидат има пријављено пребивалиште на територији 
Републике Србије најмање годину дана непрекидно 
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење), 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 
податке прибавити сама. Ако странка у року не под-
несе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуред-
ним (члан 103 став 3).

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљивеи непот-
пуне пријаве, биће одбаченерешењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.
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MИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА  

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправ-
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-2728/2021 од 30. 03. 2021. године, Министарство 
правде – Управа за сарадњу с црквама и верским 
заједницама 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА  
У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ  

– УПРАВИ ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА  
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Mинистарство правде – Управа за сарадњу с црква-
ма и верским заједницама, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење  
изградње, обнове и реконструкције 

верских објеката
у Сектору за односе са црквама 
и верским заједницама у звању 

самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Прикупља, обрађује и анализира 
документацију везану за грађевинско стање црка-
ва, манастира и других верских здања; прикупља 
и обрађује потребну документацију за њихову 
изградњу, обнову и реконструкцију; израђује текст 
конкурса за градњу и реконструкцију објеката и води 
евиденцију поднетих пријава на конкурсу; учествује 
у изради листе приоритета за хитне санације верских 
објеката и води евиденцију о поднетим захтевима 
цркава и верских заједница; учествује у изради Пред-
лога одлуке о додели средстава и учествује у изради 
коначног текста Одлуке о додели средстава; израђује 
уговор о дотацији средстава; прикупља извештаје о 
наменском утрошку додељених средстава; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање пет 
година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и компетенције за рад на радном 
месту.

2. Радно место шеф  
Одсека за међуверски дијалог  

и опште послове
у Сектору за међуверски дијалог  

у звању виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи Одсеком, планира рад 
државних службеника у Одсеку, пружа стручна упут-
ства, координира и надзире њихов рад; учествује 
у припреми нацрта закона о образложењу нацрта 
закона и учествује у раду група за израду закона 
из делокруга Управе; припрема нацрт Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места и друге опште акте у делу који се односи на 
Управу; стара се о правилном спровођењу поступка 
попуњавања радних места и идентификује потребе за 
кадровима Управе; припрема одговоре на поставље-
на питања средстава информисања; координира рад 
у изради финансијског плана Управе и прати реа-
лизацију финансијских средстава Управе; израђује 
план као и извештаје о раду Одсека; израђује акте 

у вези са слободним приступом информацијама од 
јавног значаја и израђује извештаје за Повереника 
за информисање од јавног значаја; обавља и друге 
послове по налогу помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање седам 
година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и компетенције за рад на радном 
месту.

III Место рада за сва извршилачка радна мес-
та: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2. 

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

1. Провера општих функционалних компетен-
ција за сва изршилачка радна места:
• организација и рад државних органа РС – провера-
ваће се путем теста (писмено); 
• дигитална писменост – провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се писмено 
путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост”, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције – дигитална писменост, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на веб-страници Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада за праћење изградње, обнове и реконструкције 
верских објеката – прикупљање и обрада података 
из различитих извора укључујући и спровођење кри-
тичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација – провераваће се усмено, путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови – провераваће се 
усмено, путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место, прописи из делокруга радног места 
(Закон о црквама и верским заједницама, Закон о рес-
титуцији имовине црквама и верским заједницама) – 
провераваће се усмено, путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место, прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о буџетском систему, Закон о планирању 
и изградњи) – провераваће се усмено, путем симу-
лације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада шефа Одсека за међуверски дијалог и опште 
послове – прикупљање и обрада података из разли-
читих извора укључујући и спровођење критичког 
вредновања и анализирања доступних информација 
– провераваће се усмено, путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови – провераваће се 
усмено, путем симулације.

3. Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место област међународне сарадње и европ-
ских интеграција (основи међународног јавног пра-
ва и међународних односа и тенденција у глобали-
зованом контексту, методологија праћења, примена 
и извештавање о ефектима постигнутих договора и 
потписаних међународних споразума) – провераваће 
се усмено, путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место, прописи из делокруга радног места (Закон 
о црквама и верским заједницама, Закон о државним 
службеницима, Закон о буџетском систему, Уредба за 
уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравст-
вено осигурање за свештенике и верске службенике) 
– провераваће се усмено, путем симулације.

3. Понашајне компетенције за сва извршилач-
ка радна места: Понашајне компетенције за радно 
место бр. 1 (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет), за радно место бр. 2 (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет и управљање људским ресурсима) 
– провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата за сва извршилачка радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – листу 
„Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама 
непосредном предајом на писарницу Палaте Србија, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уно-
си се у образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани 
доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани 
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени 
провере компетенције „Дигитална писменост” сем 
уколико комисија одлучи да се приложени доказ не 
може прихватити као доказ којим се кандидат осло-
бађа од провере опште компетенције „Дигитална 
писменост”. 

VII Остали докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или 
уверења којим се потврђује стручна спрема која је 
наведена у условима за радно место; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (уколи-
ко кандидат има положен државни стручни испит) / 
кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту под-
носе доказ о положеном правосудном испиту; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени 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 овере-
не пре 01. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, односно уверење о положеном 
правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16) је, између осталог, пропи-
сано да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о чиње-
ницама садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке прибави-
ти сама. Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење осталих доказа: Канди-
дати који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Министар-
ства правде – Управе за сарадњу с црквама и верским 
заједницама Палатa „Србија”, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).

IX Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
5. маја 2021. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или електронске адре-
се које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и понашајних 
компетенција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
у Управи за сарадњу с црквама и верским заједница-
ма, Палатa „Србија” Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или електорнске адресе), које наведу у 
својим пријавама.

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

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

XII Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 9 до 11 часова: Бранко 
Борић 066/878-7022.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс пре-
дају се непосредно на писарници Палате „Србија” 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно 
крило), са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места (назив радног места)”.

НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандида-
ти са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду), биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
и огласној табли Министарства правде-Управе за сар-
дању с црквама и верским заједницамна, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

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

КРАЉЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Службеник на пословима 
спровођења планске документације

Опис послова: учествује у поступку припреме за 
доношење, обавља евидентирање и чување планских 
докумената и урбанистичких планова, као и припрема 
програма имплементације са вишим планским акти-
ма. Издаје информацију о локацији, води регистар 
о њима и доноси решења о одобрењу заузећа јавне 
површине. Издаје потврде и друга акта прописана 
Законом о планирању и изградњи и прописима у вези 
са њим из надлежности службе, спроводи поступке 
контроле и потврђивања пројекта парцелације и пре-
парцелације, спроводи процедуру јавног увида, даје 
стручна мишљења и објашњења у току јавног уви-
да и припрема извештаје о примедбама у току јавног 
увида у поступцима потврђивања пројеката парцела-
ције или усвајања других планских аката које усваја 
Скупштина општине. Учествује у изради локацијских 
услова, проверава испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву, прибавља услове за пројек-
товање, односно прикључење објеката на инфра-
структурну мрежу, исправе и друга документа од 
имаоца јавних овлашћења, врши контролу усклађе-
ности података наведених у изводу из пројекта са 
издатим локацијским условима. Издаје потврде, уве-
рења и одобрења у поступку легализације бесправно 
изграђених објеката, учествује у организовању посло-
ва Одсека у услужном центру и пружа информације 
странкама о потребној документацији за поступке 
из надлежности Одсека и обавља и друге послове 
у складу са законом и прописима, а које му повери 
руководилац Одсека и начелник Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошке науке у области 
архитектуре, грађевинско инжењерство, машинско 
инжењерство; друштвено хуманистичких наука или 
из научне области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; VII степен стручне спреме, 
техничке науке, грађ. архит. струке, ПМФ; најмање 
једна година радног искуства у струци. Посебни усло-
ви: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). Општи услови за запослене: држављан-
ство Републике Србије, да је учесник конкурса пуно-
летан, да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци. Докази који 
се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са 
радном биографијом, оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству, опригинал или фото-
копија извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци, уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, уверење надлежног суда да кан-
дидат није под истрагом и доказ о општој здравстве-
ној способности. Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: конкурсна комисија ће у избор-
ном поступку утврђивати стручну оспособљеност и 
вештине кандидата који испуњавају услове: позна-
вање Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе, вештина 
комуникације – усмено. Адреса на коју се подноси 
попуњен образац пријаве на конкурс: Општинска 
управа општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, 
36210 Врњачка Бања, са назнаком: „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места – служ-
беник на пословима спровођења планске докумен-
тације”. Рок за подношење пријава је осам дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

КРУШЕВАЦ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Мајке Југовића 6

тел. 037/420-590

Директор
на мандатни период од четири године

Опис послова: организује и руководи процесом рада 
и пословања установе; доноси акт о организацији и 
систематизацији послова и друга општа акта у скла-
ду са законом и статутом установе; извршава одлу-
ке управног одбора установе; заступа установу; ста-
ра се о законитости рада установе; одговоран је за 
спровођење програма рада установе; одговоран је за 
материјално-финансијско пословање установе; врши 
друге послове утврђене законом и статутом установе.

УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не; најмање 5 година радног искуства у култури; да 
није покренута истрага, односно да није покренут 
кривични поступак за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, као и да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање дужности директора; држављанство Репу-
блике Србије; познавање рада на рачунару. Место 
рада: Крушевац. Стручна оспособљеност, знање и 
вештине које се проверавају у изборном поступку и 
начин њихове провере: стручна оспособљеност кан-
дидата за рад на месту директора – увидом у подат-
ке из пријаве и разговором. Приликом избора кан-
дидата за директора, Управни одбор ће ценити и 
следећа допунска знања и способности: познавање 
пословања организација у области делатности којом 
се Архив бави и управљање њиховим ресурсима; 
искуство у управљању средствима, људским и оста-
лим ресурсима; искуство у иницирању, организацији 
и реализацији пројеката који су везани за изложбене, 
едукативне и друштвено ангажоване пројекте, као и 
искуство у обезбеђивању средстава за реализацију 
пројеката; резултате у раду на анимацији и едука-
цији публике, раду са младима (публиком и аутори-
ма) и проширењу туристичке понуде културним и 
уметничким програмима и производима; познавање 
нових технологија и њихове примене у редовним и 
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пројектним активностима институција културе; спо-
собност комуникације са јавношћу. Поред допун-
ских знања и способности, Управни одбор ће ценити 
и да ли је образовно-научно поље, у оквиру кога је 
стечено високо образовање кандидата, примерено 
делатности Архива за коју кандидат конкурише за 
директора, пословима у оквиру утврђене делатности 
и др. Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
дневним новинама, на сајту Националне службе за 
запошљавање и публикацији „Послови”. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини рад-
ног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, 
податке о посебним областима знања. Докази који 
се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 1) предлог 
Програма рада и развоја Архива за период од чети-
ри године; 2) оверена копија дипломе или уверења 
о стеченом високом образовању; 3) оверена копија 
радне књижице или потврда послодавца; 4) биогра-
фија кандидата која треба да садржи елементе који 
доказују стручност, допунска знања и способности 
које цени Управни одбор, а који су наведени у тексту 
овог конкурса; 5) уверење да кандидат није прав-
носнажно осуђиван; 6) уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истрага и 
да против њега није покренут кривични поступак за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности; 
7) уверење, не старије од шест месеци, о држављан-
ству Републике Србије; 8) извод из матичне књиге 
рођених; 9) копија или очитана лична карта. Адреса 
на коју се подносе пријаве на јавни конкурс путем 
поште: Историјски архив Крушевац, Мајке Југовића 6, 
37000 Крушевац, са назнаком „За јавни конкурс – за 
именовање директора Историјског архива Крушевац”. 
Пријаве се могу поднети и директно у Историјском 
архиву Крушевац, Мајке Југовића 6, канцеларија 1, 
сваког радног дана од 08 до 15 часова. Пријаве се 
подносе у запечаћеној коверти. Лица задужена за 
давање обавештења о конкурсу: Ивана Ђокић, руко-
водилац Одељења општих послова, контакт телефон: 
037/420-590, моб. 064/8355-604, сваког радног дана 
од 8.00 до 14.00 часова. Сви докази се подносе у ори-
гиналу или овереној фотокопији од стране надлежног 
органа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, Управни одбор неће 
разматрати, већ ће их одбацити закључком. Сваки 
кандидат који је заинтересован за учешће на конкур-
су може писаним путем да затражи од Историјског 
архива Крушевац, за чијег се директора номинује, 
увид у општу документацију ради учешћа на кон-
курсу. Општа документација обухвата финансијски и 
програмски план за текућу годину, приоритете осни-
вача везане за рад Историјског архива Крушевац у 
периоду за који се кандидат номинује да Историјским 
архивом Крушевац руководи. Овај оглас објављује се 
у дневном листу који се дистрибуира на целој терито-
рији Републике Србије, на сајту Националне службе 
за запошљавање и публикацији „Послови”. Управни 
одбор установе обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса доставља 
Оснивачу образложени предлог листе кандидата, са 
које Оснивач именује директора. Сви изрази, појмо-
ви, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

ЛОЗНИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

15300 Лозница, Јована Цвијића 20

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
испуњава следеће услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, да има стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; радно искуство од 
најмање четири године, од чега најмање две године 

на руководећим пословима; активно знање страног 
језика који је обухваћен наставним планом и програ-
мом министарства надлежног за послове просвете; 
знање рада на рачунару. Уз пријаву кандидат треба да 
достави следеће доказе: 1. уверење о држављанству 
РС, 2. извод из матичне књиге рођених, 3. диплому 
о завршеном факултету (оригинал или оверену фото-
копију); 4. оверену копију радне књижице или потвр-
ду о радном искуству у струци (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од шест месеци), сертификат о 
активном знању страног језика (оригинал или оверену 
фотокопију), 5. уверење надлежне полицијске управе 
о некажњавању (оригинал или оверену фотокопију, не 
старију од шест месеци); 6. потврду суда да се про-
тив кандидата не води истражни поступак (оригинал 
или фотокопија, не старија од шест месеци); 7. радну 
биографију (оригинал); 8. програм рада установе за 
мандатни период од четири године (оригинал). Канди-
дати достављају пријаву са доказима о испуњености 
услова у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора – не отварати”, препору-
ченом пошиљком на адресу: Туристичка организација 
града Лознице, Јована Цвијића 20, Лозница или лич-
но у просторије установе. Рок за подношење пријаве 
је 10 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, сајту и огласној табли Туристичке органи-
зације града Лознице. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узимати у 
разматрање. Након спроведеног конкурса, а на основу 
предлога Управног одбора, Скупштина града Лознице 
доноси решење о именовању директора Туристичке 
организације града Лознице. Све додатне информа-
ције могу се добити на телефон: 015/878-520 (Бранка 
Васиљевић).

НИШ

ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ
Алексинац

На основу одредбе чл. 27к ст. 1 Закона о измена-
ма и допунама Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС”), чланова 47, 54, 55, 56 и 61 Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05...95/18), одредби чланова 8 став 4 у вези са чл. 
2 ст. 8, чл. 9 ст. 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 
гласник РС”, бр. 2/19), Правилника о саставу конкур-
сне комисије, начину провере компетенција, крите-
ријумима и мерилима за избор на извршилачка радна 
места у судовима и јавним тужилаштвима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 30/19), Правилника о посебним 
функционалним компетенцијама за запослене у судо-
вима, јавним тужилаштвима и Државном правобрани-
лаштву („Службени гласник РС”, бр. 18/19), а у складу 
са Правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Основном суду Алексинац 
Су I–9–7/2019 од 07.03.2019. године, измењен дана 
19.09.2019. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање радних места
у Основном суду у Алексинцу

Орган у коме се радно место попуњава: Основни 
суд Алексинац, Аце Милојевића 2.

За попуњавање радног места: 

I Виши судијски сарадник у звању 
самосталног саветника

на неодређено време
1 извршилац 

1. Услови које кандидат треба да испуњава за 
рад на радном месту: Општи услови: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, 
да учеснику раније није престао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа, да учесник конкурса има општу здрав-
ствену способност за рад, да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови: завршен правни факултет односно 
стечено високо образовање из научне области правне 

науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
правосудни испит; најмање две године радног иску-
ства у струци након положеног правосудног испита.

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

Положен државни испит није услов нити предност за 
заснивање радног односа. 
Пробни рад је обавезан за оне који први пут засни-
вају радни однос у државном органу.

3. Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне 
компетенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне комптенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

Провера општих функционалних компетен-
ција: 
– организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест);
– дигитална писменост (провера ће се вршити реша-
вањем задатка практичним радом на рачунару или 
увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаним путем).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, основама коришћења интенета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако кандидат посе-
дује важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући 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 освојили један бод 
у провери одређене компетенције, искључују се из 
даљег изборног поступка. Након пријема извештаја 
о резултатима провере општих функционалних ком-
петенција врши се провера посебних функционалних 
компетенција. 

Провера посебне функционалне компетенције 
за одређено радно место
– Познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда – провераваће се 
писаним путем (тест).
– Поседовање знања и вештина за израду нацрта суд-
ских одлука и других аката – провераваће се усменим 
путем (разговор са кандидатом).
– Вештина презентације, вештина управљања поступ-
ком и вештина извештавања у предметима – прове-
раваће се усменим путем (разговор са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити дуже 
од једног сата. Време за припрему усменог задатка не 
може бити дуже од тридесет минута.

Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
оствaривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних 
односа и савесност, посвећеност и интегритет. Прове-
ра понашајних компетенција ће се вршити интервјуом 
са психологом.

Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на свим радним мести-
ма и прихватање вредности државних органа – про-
вераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

4. Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави 
следеће доказе: 
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1. биографија,
2. оригинал или оверена копија уверења о држављан-
ству Републике Србије,
3. оригинал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених,
4. оригинал или оверена копија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема,
5. оригинал или оверена копија доказа о положеном 
правосудном испиту,
6. оригинал или оверена копија потврде да учеснику 
раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа 
издате од стране државног органа у коме је учесник 
конкурса био у радном односу,
7. оригинал или оверена копија лекарског уверења о 
општој здравственој способности за рад,
8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци (не ста-
рије од шест месеци) издато од стране Министарства 
унутрашњих послова РС, 
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци),
10. други докази о стеченим знањима и вештинама.

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење о положе-
ном правосудном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је 
оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу 
се на српском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик од стра-
не овлашћеног судског тумача.

5. Место и време провере компетенција канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима чије 
пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија 
ће спровести изборни поступак, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на начин који су навели у 
својим пријавама. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава. Провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних фун-
ционалних компетенција, као и интерјву са комисијом 
обавиће се у просторијама Основног суда у Алексин-
цу, Аце Милојевића 2, а о месту провере понашајних 
комптенција кандидати ће бити благовремено оба-
вештени.

II Записничар, у звању референта
на неодређено време

1 извршилац
1.Услови које кандидат треба да испуњава за 
рад на радном месту: Општи услови: држављан-
ство Републике Србије, да је учесник конкурса пуно-
летан, да учеснику раније није престао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти и радног односа, да учесник конкурса има општу 
здравствену способност за рад, да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Посебни услови: III или IV степен средње 
стручне спреме, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две године радног искуства 
у струци, положен испит за дактилографа IA или IB 
класе, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место. Положен државни 
испит није услов нити предност за заснивање радног 
односа. Пробни рад је обавезан за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу

2. Опис послова радног места: по годишњем рас-
пореду послова обавља све дактилографске посло-
ве у предметима додељеним у рад судији код кога 
је распоређен, пише записнике, врши унос текстова 
по диктату и са диктафонских трака, врши препис 
текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у 
сарадњи са корисницима услуга коригује унете подат-
ке, стара се о савременом обликовању текста, при-
према и штампа завршене материјале и дистрибуира 
их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу 
података, доступности материјала, исправности биро-
техничке опреме и рационалном коришћењу канце-
ларијског и другог потрошног материјала, води упис-
ник за евиденцију штампаних ствари и публикација, 
води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по 
налогу председника суда, судије или секретара суда.

3. Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне 
компетенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне комптенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

Провера општих функционалних компетен-
ција: 
1) организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест);
2) дигитална писменост (провера ће се вршити реша-
вањем задатка практичним радом на рачунару или 
увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
3) пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаним путем).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, основама коришћења интенета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако кандидат посе-
дује важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући 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 освојили један бод 
у провери одређене компетенције, искључују се из 
даљег изборног поступка. 

Провера посебних функционалних компетен-
ција: 
1) познавање прописа релаватних за организацију 
и надлежност суда, провера ће се вршити писаним 
путем – тест;
2) познавање канцеларијског пословања – провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са кандида-
том;
3) способност припреме материјала и вођење запис-
ника – усмена провера – разговор са кандидатом

Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на свим радним мести-
ма и прихватање вредности државних органа – про-
вераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено)

4. Докази који се прилажу уз пријаву: 
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави 
следеће доказе: 
1. биографија,
2. оригинал или оверена копија уверења о држављан-
ству Републике Србије,
3. оригинал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених,
4. оригинал или оверена копија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема
5. оригинал или оверена копија доказа о положеном 
државном испиту,
6. оригинал или оверена копија потврде да учеснику 
раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа 
издате од стране државног органа у коме је учесник 
конкурса био у радном односу,
7. оригинал или оверена копија лекарског уверења о 
општој здравственој способности за рад,
8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци (не ста-
рије од шест месеци) издато од стране Министарства 
унутрашњих послова РС, 
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци),
10. оригинал или оверена копија потврде o положе-
ном испиту за дактилографа IA или IB класе,
11. други докази о стеченим знањима и вештинама.

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење о положе-
ном правосудном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је 
оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу 
се на српском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик од стра-
не овлашћеног судског тумача.

5. Место и време провере компетенција канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима чије 
пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија 
ће спровести изборни поступак, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на начин који су навели у 
својим пријавама. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава. Провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних фун-
ционалних компетенција, као и интерјву са комисијом 
обавиће се у просторијама Основног суда у Алексин-
цу, Аце Милојевића 2, а о месту провере понашајних 
комптенција кандидати ће бити благовремено оба-
вештени.

III Радно место спремачица,  
звање – намештеник IV врсте

на неодређено време
1 извршилац

1. Опис послова: одржава хигијену у свим просто-
ријама суда, врши прање и чишћење подова, врата, 
намештаја, холова, ходника, степеништа, санитар-
них и других просторија, скупља отпадну хартију и 
одлаже је у контејнере, чисти смеће око зграде суда 
и судских јединица, пријављује уочене недостатке и 
кварове у згради суда, обавља и друге послове по 
налогу председника или секретара суда.

2. Услови за рад на радном месту спремачице 
у звању намештеника IV врсте: Општи услови: 
држављанство Републике Србије, да је учесник кон-
курса пунолетан, да учеснику раније није престао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности и радног односа, да учесник конкурса 
има општу здравствену способност за рад, да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Посебни услови: завршена основна 
школа.

3. Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави 
следеће доказе: 
1. биографија,
2. оригинал или оверена копија уверења о држављан-
ству Републике Србије,
3. оригинал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених,
4. оригинал или оверена копија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема,
5. оригинал или оверена копија потврде да учеснику 
раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа 
издате од стране државног органа у коме је учесник 
конкурса био у радном односу,
6. оригинал или оверена копија лекарског уверења о 
општој здравственој способности за рад,
7. уверење надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци (не ста-
рије од шест месеци) издато од стране Министарства 
унутрашњих послова РС. 

III Рок у коме се подносе пријаве: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови”.

IV Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Весна Јовановић, самостални савет-
ник тел. 018/804-071, лок 112.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава 
на конкурс подноси се путем поште Основном суду у 
Алексинцу, Аце Милојевића 2, са назнаком „За јавни 
конкурс – не отварати”.

Напомене: Пријава на конкурс врши се на обрасцу 
који је саставни део овог огласа и може се преузе-
ти са интернет странице Основном суду у Алексинцу. 
Приликом предаје, пријава добија шифру под којом 
лице учествује у даљем изборном поступку. Подно-
сиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од 3 (три) дана од пријема пријаве.

У изборном поступку Комисија може да проверава 
само оне компетенције које су наведене у огласу о 
конкурсу и на начин који је наведен у конкурсу. Кан-
дидтати ће о датуму и времену провере бити оба-
вештени на контакт телефоне које оставе у прија-
вама. Кандидати међу којима се спроводи изборни 
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поступак обавештавају се о томе да почиње изборни 
поступак најамање три дана пре отпочињања избор-
ног поступка. Канадидат који се не одазове позиву да 
учествује у провери једне компетенције обавештава 
се да је искључен из даљег тока изборног поступка. 
Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту, уверење да кандидат 
није осуђиван и уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак.

Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса 
и може се преузети са интернет странице Основног 
суда у Алексинцу.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, комисија ће одбацити.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се докумен-
тација враћати искључиво на писани захтев учесника. 

Основни суд у Алексинцу не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, 
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција 
се заснива на квалитету и отворена је за све који 
испуњавају прописане услове.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
огласној табли Основног суда у Алексинцу и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови”.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ
18000 Ниш, Тврђава бб

Архивист у депоу
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске, мастер струковне, спе-
цијалистичке академске), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 7. октобра 2017. годи-
не; на студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне, специјалистичке академске, спе-
цијалистичке струковне), по пропису који je уређи-
вао високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Изузетно: на студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године и радно 
искуство стечено на тим пословима до дана ступања 
на снагу Уредбе; положен стручни испит из архиви-
стике и стечено звање архивисте, у складу са пра-
вилником који уређује услове и начин стицања звања 
у архивској делатности; знање рада на рачунару; 
знање страног језика; најмање једна година радног 
искуства. Уз пријаву са кратком биографијом (CV), 
кандидати подносе оверене копије следеће докумен-
тације: извод из матичне књиге рођених; очитана 
лична карта (или копија); доказ о стеченом образо-
вању; доказ о положеном стручном испиту и стеченом 
звању архивисте; доказ о познавању рада на рачуна-
ру; доказ о знању страног језика; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о радном искуству (потврде, 
решења и други акти послодавца); лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Рок за подошење 
пријаве са потребном документацијом је 10 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног огласа у публикцији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве доставити на адре-
су: Историјски архив Ниш, Тврђава бб, 18000 Ниш, са 
назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве уз које није приложена сва 
потребна документација, конкурсна комисија ће одба-
цити. На разговор ће бити позвани кандидати који 
уђу у ужи избор и за њих може бити организована 
провера знања, о чему ће бити обавештени у року од 
три дана од дана истека рока за подношење пријаве. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи који 
су употребљени у мушком роду односе се без дискри-

минације и на особе женског пола. Резулат спрове-
деног конкурса биће објављен на интернет страници 
установе: www.arhivnis.rs. Телефон за информације: 
018/515-609, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 
часова, особа за контакт: Марина Ранковић.

НОВИ ПАЗАР

ОПШТИНА ТУТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ТУТИН

36320 Тутин
Зграда Бизнис центра бб

тел. 020/811-830

Урбаниста, звање саветник
у Одељењу за урбанизам,  

имовинско-правне и комунално 
стамбене послове, у Одсеку за 

урбанизам и грађевинске послове
Опис послова: прати законске прописе из области 
урбанизма и грађевинарства, грађевинског земљишта, 
имовинских односа, просторног планирања, заштите 
животне средине и остале законе и прописе везане 
за рад одељења. Учествује у изради предлога одлука 
које доноси Општинско веће и Скупштина општине. 
Води управни поступак по жалбама и приговорима на 
локацијске услове, пројекте парцелације и препарце-
лације. У спровођењу обједињене процедуре изда-
вања грађевинских дозвола издаје локацијске услове, 
прибавља услове за пројектовање, односно прикљу-
чење објеката на инфраструктурну мрежу, прибавља 
исправе и друга документа које издају имаоци јавних 
овлашћења, а услов су за изградњу објеката, однос-
но за издавање локацијских услова, грађевинске доз-
воле и употребне дозволе из њихове надлежности, 
као и обезбеђење услова за прикључење на инфра-
структурну мрежу и за упис права својине на изграђе-
ном објекту. Ови послови обухватају поред законом 
утврђених послова и послове који су везани за урба-
низам, а у складу са општинским одлукама, и то: 
издавање акта о урбанистичким условима за сеоска 
подручја, а по затеченим урбанистичким плановима, 
издавање извода из урбанистичког плана са правили-
ма градње за подручја где је донет урбанистички план 
по новом закону, припрема програм за доношење 
одлука о приступању изради урбанистичког плана у 
сарадњи са дирекцијом и Комисијом за планове, при-
према одлуке за израду и за усвајање урбанистич-
ких планова, пријем урбанистичких пројеката и про-
слеђивање комисији за планове. Организовање јавних 
презентација и оверавање урбанистичких пројеката, 
организује јавне увиде и јавне расправе за урбанис-
тичке планове и просторни план, ради све послове из 
своје надлежности за легализацију бесправних обје-
ката, издаје уверења на основу службене евиденције, 
потврђује пројекте парцелација и препарцелација, 
послови на издавање употребних дозвола, послови 
урбанистичких планирања и друге послове по нало-
гу шефа одсека, руководиоца одељења и начелника 
општинске управе. 

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке студије академске студије или специјалистичке 
струковне студије) основне студије у трајању нај-
мање 4 године архитектонског смера, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09 и 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20), Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Службени гласник РС”, бр. 22/15), Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службе-
ни гласник РС”, број 32/19), Правилника о условима 
и начину рада Комисије за стручну контролу план-
ских докумената, Комисију за контролу усклађености 
планских докумената и Комисија за планове једи-
нице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број 55/15), Правилника о садржини информације о 
локацији и о садржини локацијске дозволе („Служ-
бени гласник РС”, број 3/10), Правилника о поступ-
ку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Службени гласник РС”, број 68/19), Уредбе о 

локацијским условима („Службени гласник РС”, број 
115/20), Правилник о класификацији објеката („Служ-
бени гласник РС”, број 22/15), Закона о озакоњењу 
објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 
и 81/20 – одлука УС), Одлуке о условима и начину 
постављања привремених објеката на јавним повр-
шинама у општини Тутин („Општински службени глас-
ник”, бр. 3/10); Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), Закона о заштити од пожара („Службе-
ни гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18 – др. зако-
ни), Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и локалним самоуправама („Службени гласник РС”, 
бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 
95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 
– др. закон) – усмена провера; познавање рада на 
рачунару – провера практичним радом на рачунару.

Место рада: Општинска управа Тутин, Зграда Бизнис 
центра бб, Трг Шемсудина Кучевића, Тутин.

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска упра-
ва Тутин, у Тутину, Трг Шемсудина Кучевића, Згра-
да Бизнис центра бб – Писарница ОУ Тутин, са наз-
наком: „За јавни конкурс за пријем службеника на 
неодређено време”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Мирза Фетаховић, тел. 020/811-830, радним данима 
(понедељек-петак), од 10 до 12 часова.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у публикацији „Послови”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (пријава садржи назив и број рад-
ног места за које учесник јавног конкурса подноси 
пријаву, име и презиме, датум и место рођења, адре-
су становања, број телефона, податке о образовању, 
својеручни потпис); оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
уверење МУП-а да учесник у јавном конкурсу није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
у трајању од најмање шест месеци; оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно иску-
ство). У случају да учесник конкурса има положен 
стручни испит за рад у државним органима прилаже 
оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за рад у државним органима. 
За учеснике јавног конкурса који су били у радном 
односу у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, поред 
наведених доказа, потребно је доставити и доказ да 
им раније није престајао радни однос у државном 
органу, органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе због теже повреде дужности из 
радног односа. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општини, суду или 
код јавног бележника.

Трајање радног односа: За наведено радно место, 
радни однос се заснива на неодређено време.

Сходно одредби члана 102 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе, оглас о јавном конкурсу садржи податке о 
радном месту преузете из Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Општинској управи, 
Општинском правобранилаштву, стручним службама 
и посебним организацијама општине Тутин („Службе-
ни лист општине Тутин”, број 18/2020).

Напомена: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу, органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе под-
лежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбачене. 
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Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране начелника Општинске управе. Овај 
оглас објављује се на веб-страници www.tutin.rs, на 
огласној табли Општинске управе Тутин, а у публи-
кацији „Послови” објављује се обавештење о јавном 
конкурсу и адреса интернет презентације на којој је 
објављен оглас.

Трговина и услуге

„PRO-TECH MAX” DOO
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 22з
тел. 011/423-05-18

Хигијеничар/хигијеничарка
на одређено време до 6 месеци

5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
да лице није осуђивано, пожељно познавање рада 
на рачунару, пожељна возачка дозвола Б катего-
рије. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: 
slobodan.dautovic@ptfacility.rs, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ 
„БОЉЕВАЦ”

19370 Бољевац, Краља Александра 5

Технички секретар
на одређено време шест месеци

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду, треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање, 4. сте-
пен економске школе, гимназије; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена казна затвора од најмање 3 
месеца; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. радно искуство није битно. Кандидат уз пријаву на 
оглас треба да достави фотокопије следећих доку-
мената: диплому – сведочанство о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности; лекарско уверење кандидат подно-
си пре закључивања уговора о раду. Оглас је отворен 
8 дана од објављивања у публикацији „Послови”. Раз-
матрање и одлучивање о избору кандидата је 8 дана 
од истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Лице задужено за давање информација о огласу је 
Никола Рашић, тел. 030/463-766. Пријава са траже-
ном документацијом доставља се на адресу: Краља 
Александра 5, 19370 Бољевац.

„ТИС МИТРОВИЋ” ДОО
Зајечар, Лубнички пут бб

Трговац – продавац у малопродаји
Место рада: Београд, на општинама 

Вождовац, Раковица, Чукарица и Нови 
Београд

6 извршилаца
УСЛОВИ: III и IV ССС, без обзира на радно искуство. 
Рад у сменама. Трајање конкурса: до 07.05.2021. 
године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на телефон: 063/114-04-39, особа за контакт: Ради-
ца Динић.

„АУРУМ 1991” ДОО
11070 Нови Београд

Шпанских бораца 22б

Књиговођа
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, радно искуство 12 месеци на посло-
вима књиговодства, познавање рада на рачунару 
(Office), познавање енглеског језика. Пријаве слати у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„BIO DESING”
ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7

Столар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у било ком 
занимању.

Бравар – варилац
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у било ком 
занимању. Слање пријаве за запослење мејлом.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/564-692 или на e-mail: bio1@sbb.rs. Рок за 
пријаву је 05.05.2021.

ДОО „МОДЕНА НЕКРЕТНИНЕ”
21000 Нови Сад
тел. 063/500-810

e-mail: ciricjovan25@gmail.com

Секретарица
УСЛОВИ: III, IV, VI или VII степен стручне спреме 
у било ком занимању, основна информатичка обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Рок за 
пријаву је 17.04.2021.

АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО 
И ТУРИЗАМ „ВОЈВОДИНА”

21000 Нови Сад
тел. 063/581-952

e-mail: office@hotelvojvodina.rs

Рецепционер
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII степен стручне спреме у 
било ком занимању, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески 
језик – виши или конверзацијски ниво. Слање пријаве 
за запослење мејлом. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 063/581-952. Рок за пријаву је 13.04.2021.

MONA HOTEL MENAGEMENT
ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА”

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26
тел. 031/541-021

Заменик шефа кухиње
УСЛОВИ: минимум 1 година искуства на позицији 
заменика шефа кухиње – хотелско искуство је пред-
ност, искуство од минимум 5 година на куварским 
позицијама, креативност и праћење трендова у кули-
нарству, административне вештине и рад на рачуна-
ру, минимум средња стручна спрема, IV степен.

Дужности: одговоран је за квалитетно и неометано 
спровођење свих кулинарских активности у хотелу, 
укључујући пансион, банкет и а ла царте ресторан. 
Учествује у креирању јеловника, мотивише и уна-
пређује кухињски тим, личним примером демонстри-
ра оријентисаност ка задовољству гостију и клијената. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву: 30.04.2021. Почетак рада: 
јун 2021. Пријаве слати на: recepcija@monazlatibor.
com. Уз пријаву доставити и неколико фотографија 
јела или линк ка веб-страни на којој се могу видети 
фотографије. Биће контактирани само кандидати који 
уђу у ужи избор.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краљице Марије 15

тел. 011/824-1508, 011/8241-500
063/375-819

Доктор медицине – специјалиста 
гинекологије и акушерства

УСЛОВИ: медицински факултет, завршена специја-
лизација из гинекологије и акушерства, положен 
стручни испит, лиценца, познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окружење).

Опис посла: ради послове своје специјалности у ОЈ 
Дома здравља према распореду послова непосредног 
руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на 
здравственом просвећивању, води евиденцију о свом 
раду. Обавља и друге послове по налогу руководио-
ца. За свој рад одговоран је начелнику службе за 
здравствену заштиту жена.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас достављају: 
диплому о завршеном медицинском факултету у 
оригиналу или у овереној фотокопији, доказ о поло-
женом стручном испиту у оригиналу или овереној 
фотокопији, лиценцу, кратку биографију. Пријаве 
се достављају у затвореним ковертама на адресу 
Дома здравља у Младеновцу, Краљице Марије 15, у 
року од осам дана од дана објављивања у званичној 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра – техничар 
општи смер

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер; положен стручни испит; лиценца за рад у стру-
ци или решење о упису у Комору медицинских сеста-
ра и здравствених техничара. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи – општи смер, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у стру-
ци или оверену фотокопију решења о упису у име-
ник коморе, очитану личну карту. Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаго-
временим и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, путем поште 
на адресу: Специјална болница за плућне болести 
„Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Соко-
бања, уз напомену „Пријава на оглас за сестре” или 
лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, на одређено време  

до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријс-
ког смера, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре – техничара. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и неове-
реним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко писар-

Национална служба
за запошљавање
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нице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наве-
деној адреси, са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд 
Михаила Аврамовића 28

Пословни секретар
пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: VII степен, завршене основне академске 
студије на факултету друштвених наука у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ; знање енглеског језика; напред-
ни ниво знања рада на рачунару; пожељно је прет-
ходно радно искуство на истим или сличним посло-
вима. Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном 
факултету (са просечном оценом), фотокопију личне 
карте или очитану личну карту (уколико лична кар-
та поседује чип), биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Технички секретар
пробни рад  

шест месеци
УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме; знање 
енглеског језика; добро познавање MS Office паке-
та; пожељно је претходно радно искуство на истим 
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да 
доставе уз пријаву: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лич-
на карта поседује чип); биографију са адресом и кон-
такт телефоном. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
расписивања огласа у публикацији „Послови”. Наве-
дена документа не смеју бити старија од шест месе-
ци, а приложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом или које нису у складу са условима из овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Доктор медицине – изабрани лекар
у Одељењу за здравствену заштиту 

одраслих становника, Службе за 
здравствену заштиту одраслих 

становника са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком делатношћу, на 
одређено време, замена до повратка са 

одсуства због посебне неге детета
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.05.2005. године; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву као доказе подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту; потврду – препоруку о рад-
ном искуству након положеног стручног испита на 
пословима здравствене струке; оверену фотокопију 
дозволе за рад – лиценце издате од надлежене комо-
ре (ако је кандидат из радном односа) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у радном одно-
су); кратку биографију. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 

„Послови”. Оглас је објављен и на сајту Министар-
ства здравља и сајту ДЗ Ћићевац. 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. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Одељење за правне и 
економско-финансијске послове ДЗ Ћићевац. Прили-
ком заснивања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове на које се примају. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве које нису у складу са 
условима овог огласа неће се разматрати. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”
18230 Сокобања

Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Виша медицинска сестра
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (медицинска 
сестра), VI степен стручне спреме; положен струч-
ни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати 
уз пријаву подносе следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој 
струковној школи, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежне коморе или решења о 
упису у комору, очитану личну карту, кратку биогра-
фију. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ” 

Лазаревац 
Др Ђорђа Ковачевића 27

Поновљен оглас

Доктор медицине
на одређено време, ради замене и до 

повратка запослене са трудничког 
боловања и породиљског одсуства, 

за рад у Служби здравствене заштите 
одраслих грађана

2 извршиоца

Опис послова: обавља послове доктора медицине 
у служби здравствене заштите одраслих грађана, 
у складу са правилима, из домена своје струке и 
занимања.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит за звање доктора медицине; поседо-
вање важеће лиценце за рад, односно решења о упи-
су у именик Лекарске коморе. Заинтересовани канди-
дати уз писмену пријаву достављају: оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту 
за звање доктора медицине; оверену копију важеће 
лиценце за рад, односно решења о упису у именик 
Лекарске коморе; биографију; копију личне карте 
(очитану електронску личну карту); извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
уколико је дошло до промене презимена; доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице), не старије од шест месеци од дана расписи-
вања огласа; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење надлежног суда), не 
старије од шест месеци од дана расписивања огла-
са; уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци од дана расписивања огла-
са. Оглас се понавља из разлога што на исти, који 
је био објављен у публикацији „Послови” НСЗ од 
24.03.2021. године и на сајту Министарства здравља 
РС 25.03.2021. године није било пријављених канди-
дата. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаву са потребном 
документацијом доставити лично или поштом на 
адресу: Дом здравља Лазаревац, Др Ђорђа Коваче-
вића 27, 11550 Лазаревац, са назнаком „За оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. По завршетку огласа предата документа се 
неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти

УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријс-
ког смера, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре – техничара, пробни рад 6 месе-
ци. Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и неовереним фотокопијама докуме-
ната којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење урологије, на одређено време 
по основу замене до повратка радника 

са боловања

Медицинска сестра – техничар
у ургентним службама и реанимацији, 
Амбуланта за тријажу и хитан пријем 

педијатрије, на одређено време  
по основу замене до повратка  

радника са боловања

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали, Одељење 

анестезиологије са реаниматологијом, 
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, мед. сестра / здр. 
техничар, педијатријски / општи смер; положен струч-
ни испит; најмање 6 (шест) месеци радног искуства. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти на горе наведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре – техничара, на одређено време по основу 
замене до повратка радника са боловања – 3 (три) 
извршиоца”. 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 образо-
вање 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 при-
мају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Магистар фармације – медицински 
биохемичар, шеф одсека

са половином радног времена, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог 
до његовог повратка са неплаћеног 

одсуства
УСЛОВИ: на основним студијама из области медицине 
или фармације у трајању од најмање четири године; 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине или фармације, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; стручни испит, лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
магистра фармације медицинског биохемичара. Опис 
послова: утврђен Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места. Потребна 
документа: пријава на оглас са кратком биографијом, 
бројем телефона, адресом и мејл-адресом; оверена 
фотокопија дипломе о високом образовању; оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); оверена фотокопија лиценце за 
рад издате од надлежне коморе или решења о упи-
су у надлежну комору или потврда надлежне комо-
ре. Оригинали или оверене фотокопије не смеју бити 
старији од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидати 
дају 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 Дом здравља Лапово. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способности. 
Пријаве у затвореној коверти слати или доставити 
лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапо-
во, Иве Андрића 9, са обавезном назнаком: „Пријава 
на конкурс за заснивање радног односа на одређено 
време за радно место магистар фармације – меди-
цински биохемичар, шеф одсека”. На полеђини ковер-
те обавезно написати име и презиме кандидата. Све 
додатне информације се могу добити на телефон: 
034/853-349. Пријаве на оглас могу се поднети у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Јавни оглас за заснивање 
радног односа ће бити истакнут и на огласној табли 
Дома здравља Лапово, интернет страницама Минис-
тарства здравља Републике Србије и Дома здравља 
Лапово. Избор кандидата ће извршити директор Дома 
здравља Лапово. Одлука о избору кандидата ће бити 
објављена на интернет страници Дома здравља Лапо-
во: www.dzlapovo.rs, у делу „Конкурси“; од када тече 
рок за правно поступање по истој. Кандидати неће 
бити лично обавештавани, а послата документа неће 
бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
(основна школа) на осталим болничким 

одељењима, на одређено време од 5 
месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/18) и посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији са 
систематизацијом радних места Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац. Посебан услов за засни-
вање радног односа за послове је радно искуство у 
здравственој установи на терцијарном нивоу здрав-
ствене заштите у трајању од минимум 12 месеци. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома завршене основне шко-
ле; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 

(ако је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; 
као доказ о радном искуству (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) кандидати треба 
да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведене доку-
менте у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. На радне односе засноване по оконча-
ном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о кое-
фицијентима за обрачун и исплату плата запосле-
них у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса бити објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти преко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место ______ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за 

оториноларингологију, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за инфективне 

болести, на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства, пробни 

рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за општу и грудну 

хирургију, на одређено време до 
повратка запосленог за дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки разред средње школе за медицинске 
техничаре – сестре са средњом школском спремом за 
радно место; уверење о положеном стручном испиту 
одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидати који имају радно иску-
ство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном 
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду 
о волонтерском стажу у струци од стране надлежне 
службе. Кандидати су у обавези да на пријави наве-
ду за која радна места конкуришу са називом орга-
низационе јединице (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); дозволу 
за рад – лиценцу коју је издала надлежна комора (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу) за радно 
место. Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за кон-
такт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место ______ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Доктор медицине
у Саветовалишту за сексуално и 
репродуктивно здравље и кожне 

болести Одељења за ХИВ инфекцију, 
ППИ, хепатитисе и туберкулозу у Центру 

за контролу и превенцију болести
Опис послова и радних задатака: Превенира боле-
сти кроз примену принципа и процедура савремене 
медицине, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију, односно обавља послове у оквиру своје 
стручне спреме под надзором доктора медицине, спе-
цијалисте. Спроводи саветовалишни рад и здравстве-
не прегледе код особа са сумњом на полно преноси-
ве инфекције у саветовалишту у складу са одредбама 
закона. Издаје резултате микробиолошких испити-
вања реализованих у Институту, уз пригодно савето-
вање у циљу даљег поступања ради лечења и спре-
чавања преношења патогена на друге особе, односно 
смањивања ризичног понашања. Прати, анализира и 
извештава шефа Одељења о изолованим патогени-
ма, према категоријама. Спроводи здравствено васпи-
тање о мерама и поступцима за спречавање настанка 
заразних болести. Обавља консултације са другим 
здравственим радницима и здравственим сарадници-
ма у државном/јавном, цивилном и приватном сек-
тору. Учествује у организовању и спровођењу мера 
и активности на унапређењу здравствене заштите и 
идентификацији приоритетних здравствених потреба 
становништва, дефинисању и спровођењу мера за 
њихову реализацију. Врши континуирани рад на креи-
рању и развоју окружења која подржавају здравље и 
здраве изборе. У сарадњи са мас-медијима обавља 
информисање, саветовање и обуку становништва о 
очувању и унапређењу здравља, факторима ризика 
и афирмацији здравих стилова живота, као и опти-
малним здравственим понашањима у вези са акту-
елним здравственим потребама у области надлеж-
ности. Учествује у организацији епидемиолошког 
надзора над одређеним заразним болестима, као у 
припреми водича, упутстава и стручно-методолошких  
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препорука за превенцију и контролу заразних боле-
сти у делокругу надлежности (полно преносивих 
инфекција – ППИ). Учествује у систематизацији пода-
така и статистичкој обради података о кретању ППИ. 
Учествује у континуираној едукацији здравствених 
радника и других сарадника у области ППИ. Спрово-
ди активности стручног усавршавања у оквиру своје 
надлежности. Учествује у спровођењу активности у 
ванредним стањима у области надлежности. Учест-
вује у имплементацији одредби Међународног здрав-
ственог правилника у области надлежности. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање 12 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине; активно знање енглеског језика; вештине 
добре комуникације; знање рада на рачунару; орга-
низационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – доктор медицине”. Само ће кандидати који уђу 
у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у огласа у публикацији „Послови” код Национал-
не службе за запошљавање, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Здравствени сарадник за 
здравствену статистику и 

информатику
у Одељењу за методолошке 

принципе и стандарде интегрисаног 
здравственог информационог система и 
извештавање у Центру за информатику 

и биостатистику у здравству
Опис послова и радних задатака: Учествује у изради 
методологије спровођења статистичких истраживања. 
Учествује на пословима везаним за методологију и 
спровођење статистичких истраживања, едукације 
здравствених радника и сарадника у области здрав-
ствене статистике и информатике, као и стручне 
помоћи заводима за јавно здравље, другим здрав-
ственим установама и другим центрима из Института 
из области здравствене статистике и информатике. 
Примењује статистичке анализе на подацима који су 
део здравственог информационог система и званичне 
медицинске статистике, статистичким техникама ана-
лизира здравствено стање становништва и рад здрав-
ственог сектора. Учествује у анализи јавноздравстве-
них стратегија, прилагођава циљеве специфичним 
карактеристикама здравственог информационог сис-
тема уз избор одговарајућих показатеља. Ради на 
пословима обраде, анализе, извештавања, благовре-
меног објављивања обрађених података, доступности 
корисницима, као и предузимања одговарајућих мера 
заштите података из области здравствене статисти-
ке. Ради на пословима ажурирања и контроле пода-
така, као и референтних номенклатура из области 
здравствене статистике. Учествује у пословима на 
изради корисничких захтева, односно дизајна инфор-
мационих система, односно апликација. пружа струч-
ну поршку у пројектовању модела података, модела 
процеса и корисничког интерфејса ИС. Пружа стручну 
подршку у пројектовању логичке структуре информа-
ционих система, база података, извештаја, аплика-
ција и интернет портала, сајтова и презентација, као 
и алгоритама за реализацију постављених захтева. 
Ради на пословима израде статистичког годишњака, 
других публикација и интернет презентације Институ-
та. Обавља и друге послове из делокруга рада Центра 
по налогу шефа Одељења или начелника Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијима другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
знање рада на рачунару; знање енглеског језика.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 

Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – здравствени сарадник за здравствену статис-
тику и информатику”. Само ће кандидати који уђу 
у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” код Национал-
не службе за запошљавање, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер
у Одсеку за здравствене прегледе 

запослених у објектима под санитарним 
надзором Одељења за епидемиолошки 

надзор у Центру за контролу и 
превенцију болести

Опис послова и радних задатака: Прикупља и 
обрађује податке о болестима. Спроводи мере за 
спречавање ширења заразних болести. Врши над-
зор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом 
инфективног медицинског отпада. Врши упућивање 
радника на обављање здравствених прегледа за 
одређене категорије запослених, других лица и кли-
цоноша. Прикупља и обрађује податке о кретању 
заразних болести на територији Републике Србије. 
Прикупља резултате лабораторијских потврђених 
случајева у оквиру надзора. Пружа техничку помоћ 
у припреми стручно-методолошких препорука и 
у организовању едукација здравствених радника. 
Ради на пословима по потреби здравственог надзора 
посебних категорија становништва у амбуланти и на 
терену, води евиденцију о корисницима, обавешта-
ва о резултатима и заказује здравствене прегледе. 
Обавља и друге послове и задатке по налогу шефа 
Одсека и шефа Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама 
првог степена (основне струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 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; најмање 6 месеци у наведе-
ном звању; знање рада на рачунару; организационе 
способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – виши санитарни техничар / санитарно-еко-
лошки инжењер (епидемиолошки надзор)”. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о 
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” код Националне службе за запошљавање, на 
интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС 
„Др Милан Јовановић Батут”.

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

у Одсеку за микологију и паразитологију 
у Центру за микробиологију, на 

одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета 
Опис послова и радних задатака: Врши узорковање 
биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, 
подлоге и опрему за микробиолошка испитивања; 
припрема, одржава и врши контролу исправности 
лабораторијске опреме; одржава културе микроорга-
низама; изводи микробиолошке лабораторијске ана-
лизе биолошког материјала; врши надзор над упра-
вљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног 
медицинског отпада; врши микроскопски преглед 
узорака под надзором одговорне особе; спроводи 
активности стручног усавршавања лабораторијског 
особља; обавља административне послове; обавља 
и друге послове из делокруга рада Центра по налогу 
шефа Одсека и главног техничара.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама 
првог степена (основне струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 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; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању; знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – виши санитарни техничар / санитарно-еколош-
ки инжењер (микробиологија)”. Само ће кандидати 
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” код Национал-
не службе за запошљавање, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Пројектант информатичке 
инфраструктуре

у Одељењу за пројектовање, развој 
и администрирање информационих 
система, у Центру за информатику и 

биостатистику у здравству
Опис послова и радних задатака: У сарадњи са руко-
водиоцем одељења спроводи анализу информатичке 
инфраструктуре корисника и дефинисање пројектног 
задатка за њен редован развој, одржавање и рад. 
Пројектује моделе интеграције рачунарске и мреж-
не опреме – сервера, рачунарских радних станица, 
мрежне опреме, кабловских и радио веза. Пројектује 
моделе интеграције системског софтвера и сервиса 
– оперативних система, система за обезбеђивање 
информационо-комуникационих сервиса – електрон-
ске поште, интранета, интернета и других. Пројектује 
моделе интеграције информационог система заснова-
ног на смарт картицама – опреме и смарт картица, 
системског софтвера, база података корисника карти-
ца, корисничких апликација на картицама и у систе-
му. Пројектује моделе заштите и контроле приступа и 
коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и 
модела израда резервних копија података. Спроводи 
тeстирање инфраструктурних целина по процесима. 
Учествује у пословима везаним за едукацију здрав-
ствених радника и сарадника у области здравствене 
информатике. Пружа стручну помоћ заводима за јав-
но здравље, другим здравственим установама и дру-
гим центрима из Института из области здравствене 
статистике и информатике. Учествује у сачињавању 
плана рада Одељења, праћењу извршења и изради 
извештаја о раду. Обавља и друге послове из дело-
круга рада Центра по налогу шефа Одељења или 
начелника Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – пројектант информатичке инфраструктуре”. 
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” код Националне службе за запошљавање, 
на интернет страници Министарства здравља Репу-
блике Србије и на огласној табли и интернет страни-
ци ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

Службеник за управљање 
квалитетом

у Одељењу за научноистраживачки 
рад, публицистику, координацију 

спровођења пројеката и квалитет у 
Канцеларији директора

Опис послова и радних задатака: Организује и води 
послове који обезбеђују сталну усклађеност систе-
ма квалитета у Институту са утврђеном политиком 
и циљевима, као и са стандардом SRPS ISO 9001, а 
нарочито на праћењу и дефинисању система квали-
тета и побољшању његове ефективности. Утврђује 
циљеве и дефинише политику квалитета. Врши 
преиспитивање организационих решења на квали-
тет и даје предлоге за побољшање. Врши интерну и 
екстерну проверу. Учествује, са аспекта праћења ква-
литета извештавања о нежељеним догађајима, који 
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се доводе у везу са имунизацијом. Прати програм 
обезбеђења квалитета ради утврђивања квалитета за 
побољшање, као и верификовање примене коректив-
них мера. Организује и ради на стручном оспособља-
вању кадрова за обезбеђење квалитета. Сачињава 
извештаје о стању квалитета, преиспитивању система 
квалитета и предузима мере у циљу сталног побољ-
шања у погледу задовољења потреба и очекивања 
корисника, као и потенцијалних корисника. Сарађује 
са екстерним организацијама поводом питања која се 
односе на квалитет. Врши и друге послове по налогу 
директора. Учествује у раду Стручног колегијума по 
налогу директора. За свој рад директно је одговоран 
директору Института и дужан је да квартално у писа-
ној форми информише директора Института о реали-
зацији својих задатака.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; знање рада на рачунару; знање једног свет-
ског језика; организационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – службеник за управљање квалитетом”. Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени 
о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” код Националне службе за запошљавање, на 
интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС 
„Др Милан Јовановић Батут”.

Возач возила Б категорије
у Одсеку возног парка Одељења 
за техничке и помоћне послове у 
Служби за правне, финансијско-

рачуноводствене, техничке и помоћне 
послове, на одређено време до 3 месеца, 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: Обавља оправке 
свих врста моторних возила, сервисирање истих, 
врши замену дотрајалих делова и уређаја у мотору, 
мењачу и свим другим склоповима, води генералне 
оправке возила, управља моторним возилом по нало-
гу, потписује налоге за техничку исправност возила, 
даје извештаје о утрошку потрошног материјала. 
Обавља послове одвожења медицинског отпада по 
утврђеном распореду лица одговорног за поступање 
са медицинским отпадом. Обавља и друге послове из 
делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења. 
За свој рад непосредно одговара начелнику Службе.

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно – основно 
образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу 
радних места у јавним службама и другим органи-
зацијама у јавном сектору; возачка дозвола Б кате-
горије.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – возач возила Б категорије”. Само ће кандидати 
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” код Национал-
не службе за запошљавање, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Спремачица
у Одељењу за техничке и помоћне 

послове у Служби за правне, 
финансијско-рачуноводствене, техничке 

и помоћне послове
Опис послова и радних задатака: Одржава чистоћу у 
радним и заједничким просторијама, санитарном бло-
ку са обављањем текуће дезинфекције. Одржавања 
чистоћу зелених површина и дворишта Института. 
Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења 

по налогу шефа Одељења и начелника Службе. За свој 
рад одговара шефу Одељења и начелнику Службе.

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За кон-
курс – спремачица”. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” код Националне службе за 
запошљавање, на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије и на огласној табли и 
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”

Београд, Немањина 2

Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено 
време због повећаног обима посла, до 

добијања сагласности за попуну радног 
места на неодређено време

УСЛОВИ: основно образовање. Сваки кандидат је 
дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу доку-
ментацију у фотокопији: диплому о завршеној траже-
ној школи; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаву на оглас, са доказима о испуње-
ности услова за рад на наведеним пословима, канди-
дати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији НЗС „Послови”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Психолог
на осталим болничким одељењима 

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

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер 
академске студије, одсек за психологију, VII/1 степен, 
стручни испит, у складу са законом. 

2. Медицинска сестра – техничар
на инфективном одељењу, за рад у 
Пнеумофтизиолошкој амбуланти за 

пријем и збрињавање пацијената 
у Служби за пнеумофтизологију, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању.

3. Лабораторијски техничар
у дијагностици, за рад у Одељењу 
биохемије и имунохемје у Служби 
лабораторијске дијагностике при 

Заједничким медицинским пословима, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа лабораторијског 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

4. Виши физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну медицину 

и рехабилитацију при  
Заједничким медицинским пословима, 

на одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

2 извршиоца
УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеутског 
смера или висока медицинска школа струковних сту-

дија, струковни физиотерапеут или завршен меди-
цински факултет, основне струковне студије првог 
степена на студијском програму струковни терапе-
ут – VI/1 или VI/2 степен; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

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

сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу ове уредбе. 

6. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

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

простора у Служби за техничке, помоћне 
и друге сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

7. Техничар одржавања одеће
за рад у Одсеку за прање, пеглање 
и дистрибуцију веша у Служби за 

техничке, помоћне и друге послове 
при Заједничким немедицинским 

пословима, на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог 

на боловању
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац. Заинтересовани кандидати подносе:

За радно место бр. 1: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, у складу са законом. 

За радна места број 2, 3 и 4: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, 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 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. 

За радно место број 5: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи са потврдм 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 радна места број 6 и 7: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико је сведочан-
ство издато 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 дру-
ге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
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доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком 
„За оглас”, са називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише, искључиво поштом а на наве-
дену адресу.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ

„МОЈА ЗУБАРКА НС”
21000 Нови Сад

Јанка Веселиновића 38
тел. 065/9822-752

e-mail: mojazubarka@yahoo.com

Доктор стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у занимању док-
тор стоматологије, енглески језик – средњи ниво, MS 
Office, интернет, друштвене мреже.

Стоматолошка сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању сто-
матолошка сестра.

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у занимању 
дипломирани економиста, дипломирани менаџер 
или дипломирани економиста за општу економију, 
банкарство и финансије. Јављање кандидата на кон-
такт телефоне: 065/9822-752, 021/519-500, 021/519-
000 или на е-mail: mojazubarka@yahoo.com. Рок за 
пријаву је 27.04.2021. године.

„ВИТА” СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

21000 Нови Сад
Александра Тишме 7

тел. 021/6339-812
e-mail: kancelarija.vita@gmail.com

Медицинска сестра – техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању меди-
цинска сестра – техничар, стручни испит за здравс-
твене раднике, енглески језик – средњи ниво. Слање 
пријаве за запослење мејлом на горе наведену 
имејл-адресу. Рок за пријаву је 05.05.2021. године.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: високо обра-
зовање, фармацеутски факултет, на интегрисаним 
академским студијама по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005 године, стручни испит; 
лиценца и решење о упису у комору; најмање шест 
месеци радног искуства у звању магистар фармације. 
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова 
установе, за послове магистар фармације.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, ове-
рену копију дипломе о положеном специјалистичком 
испиту, стручном испиту, оверену копију лиценце и 

решења о упису у комору, фотокопију радне књи-
жице или потврду послодавца (други доказ о рад-
ном искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге венчаних уколико 
је кандидат променио презиме, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству, копију/очитану 
личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограничења за 
рад на радном месту за које је расписан оглас дужан 
је да достави кандидат који буде изабран пре прије-
ма у радни однос. Комисија ће разматрати све доспе-
ле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидати-
ма који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. 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 кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање: 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама, на адресу: Општа болница Петровац на Млави, 
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити 
лично у Правну службу Опште болнице Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна доку-
ментација неће бити узети у разматрање при избору 
кандидата. Јавнои оглас се објављује и на интернет 
страници Министарства здравља, огласној табли и 
сајту Опште болнице Петровац на Млави.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац

Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време због замене радника 

на боловању преко 30 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни 
да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; лиценцу; потврду изда-
ту од стране Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног стручног испита на посло-
вима пружања здравствене заштите (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на адресу: Општа болница Але-
ксинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Контакт теле-
фон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац

Момчила Поповића 144

Медицинска сестра – техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско-

епидемиолошку заштиту, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: средње образовање из области 
медицине, IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра – техничар општег смера, положен стручни 
испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверен пре-
пис или фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 кате-
горије и писану изјаву да је кандидат активни возач; 
биографију са адресом и контакт телефоном. Изабра-
ни кандидат је обавезан да приликом заснивања рад-
ног односа достави уверење о здравственој способ-

ности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Попо-
вића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас број 4/21 са наведеним редним бројем”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

1) Доктор медицине
на одређено време због замене 

запосленог који је на дужем боловању
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техни-
ка, кроз примену принципа и процедура савремене 
медицине, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништва на 
свом подручју и осигурава податке за потребе здрав-
ствене статистике, утврђује ризике за здравље, пред-
лаже и спроводи мере за њихово отклањање, спро-
води здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организацијама 
у заједници; ради у превентивним саветовалишти-
ма; организује и спроводи прописане систематске, 
циљане и скрининг прегледе; организује и спроводи 
мере на очувању и унапређењу здравља појединца и 
породице, ради на откривању и сузбијању фактора 
ризика за настанак болести, обавља прегледе и дијаг-
ностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток 
лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења осигураног лица, указује хитну медицинску 
помоћ, упућује осигурано лице на амбулантно-спе-
цијалистичке прегледе у установи или на секундар-
ни и терцијарни ниво, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, прописује 
лекове и медицинска средства, као и одређене врсте 
медицинско-техничких помагала, сарађује са полива-
лентном патронажном службом, спроводи здравстве-
ну заштиту из области менталног здравља, учествује 
у изради и евалуацији плана рада у својој служби, 
води прописану медицинску документацију и еви-
денцију, одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде осигураника, шаље 
на процену здравственог стању осигураног лица и 
упућује осигурано лице на оцену радне способности, 
по потреби иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; рад на рачунару. Услови рада: пред-
виђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену копију дипло-
ме медицинског факултета или уверења о завршеном 
медицинском факултету, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, оригинал или оверену 
копију лиценце и решење о упису у лекарску комо-
ру, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Оригинали или ове-
рене фотокопије уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 
месеци. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Пријаве слати у затвореним ковертама на 
адресу: Дом здравља Петровац на Млави, Моравска 
2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у 
правну службу Дома здравља Петровац на Млави са 
назнаком: „За оглас – за пријем у радни однос (навести 
редни број под којим је радно место за које се кон-
курише)”. Непотпуне, неблаговремене и преурањене 
пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкур-
са: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање.
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ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Специјалиста радиологије
за Одељење РО дијагностике

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. год. и 
завршена специјализација из радиологије у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специја-
лизацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до септембра 2005. год. и завршена 
специјализација из радиологије у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарадника; 
стручни испит, лиценца и специјалистички испит. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас под-
носе следећа документа: молбу за пријем са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому 
о завршеном образовању (оверена фотокопија), уве-
рење о положеном стручном испиту (оверена фото-
копија), уверење о положеном специјалистичком 
испиту из радиологије, решење о упису у комори или 
лиценца о раду (оверене фотокопије), извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена 
фотокопија), уверење општинског суда да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци, лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци. У захтеву (молби) 
кандидат треба навести документацију коју је доста-
вио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу подне-
ти лично у Дому здравља Бујановац, К. Петровића 
328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 
часова, у затвореној коверти или послати препору-
чено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са 
назнаком “За оглас” и назив радног места. Оглас ће 
бити објављен на огласној табли и интернет презен-
тацији Дома здравља, као и код Националне служ-
бе за запошљавање, а доставља се и Министарству 
здравља ради објављивања на интерент страници 
Министарства. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”, а након обја-
ве треба слати документа у Дому здравља Бујановац. 
Сви кандидати биће писмено обавештени о резултату 
конкурса. Опис послова: према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова Дома здравља 
Бујановац од IV/2020. године

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

И ГОЛУБАЦ
12220 Велико Градиште, Сарајевска 2 

тел. 012/662-955

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике Србије; 
да има стечено високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив: дипло-
мирани социјални радник; најмање пет година радног 
искуства у струци; да поседује организаторске спо-
собности; да није правноснажно осуђен за кривично 
дело из групе кривичних дела против живота и тела, 
против слобода и права човека и грађанина, против 
права по основу рада, против части и угледа, про-
тив полне слободе, против брака и породице, против 
службене дужности, као и против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже: пријаву својеручно потписану; 
фотокопију личне карте, односно одштампане подат-
ке електронске личне карте; радну биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од дана објављивања огла-
са), оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-

ченом високом образовању, доказ о радном искуству 
у струци; лекарско уверење о општој здравственој 
способности (не старије од шест месеци од дана 
објављивања конкурса); уверење да није осуђиван, 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривична дела што га чини неподоб-
ним за обављање функције директора Центра; про-
грам рада Центра за социјални рад општина Велико 
Градиште и Голубац за мандатни период. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса подносе се у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора”.

Индустрија и грађевинарство

„ПОЛЕТ-КЕРАМИКА” ДОО
Нови Бечеј, Железничка 13

Радник у одржавању
4 извршиоца

Опис послова: врши послове одржавања комплетне 
машинске/електро опреме у фабрици, интервенише 
на опреми која је у квару одмах након пријаве ква-
ра и доводи је у радно стање, у раду се обавезно 
придржава и користи упутства из техничке доку-
ментације, ради на припреми резервних делова, 
свакодневно врши евидентирање интервенција у 
дневник рада службе одржавања, по потреби оба-
вештава вођу одељења одржавања о могућности-
ма грешака на опреми и резервним деловима, врши 
ремонт електромотора, припрема потребне резервне 
делове, свакодневно прати стање потребних резерв-
них делова, њихову исправност и њихово правилно 
ускладиштење.

УСЛОВИ: ССС/КВ стручна спрема – машински/елек-
тро смер, пожељно радно искуство на пословима у 
одржавању, активно коришћење MS Office пакета 
и Интернета. Обезбеђени путни трошкови доласка 
на посао и одласка с посла, регрес, новогодишњи 
поклон, јубиларне награде, све остале бенефиције у 
складу са важећим општим актима, динамично окру-
жење, континуирано стицање знања, напредовање у 
каријери. Уколико желите да се придружите нашем 
тиму, контактирајте нас: gordana.veselinovic@nexe.rs 
или поштом на адресу: „Полет-керамика” д.о.о. (за 
конкурс), 23272 Нови Бечеј, Железничка 13.

Култура и информисање

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
18000 Ниш

Генерала Милојка Лешјанина 16

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у оквиру образовно-умет-
ничког поља уметности – област музичка уметност 
или у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука; да има најмање пет година 
радног искуства у култури; да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела за која се гони по службеној дужнос-
ти, као и да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање дужности директо-
ра; знање страног језика; знање рада на рачунару; 
држављанство Републике Србије; општа здравствена 
способност. Конкурсна документација за избор канди-
дата за директора треба да садржи следеће доказе: 
предлог програма рада и развоја Оркестра за пери-
од од четири године; диплому или уверење 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 с којом 

стручном спремом је стечено радно искуство; биогра-
фију која садржи податке о досадашњем раду и ост-
вареним резултатима; уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична 
дела за која се гони по службеној дужности; уверење 
да кандидат није правноснажно осуђиван; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; фото-
копију личне карте; доказ о знању страног језика 
(диплома факултета, потврда о положеном испиту на 
студијама или уверење – потврда референтне акре-
дитоване установе); доказ о знању рада на рачунару 
(диплома, уверење или сертификат). Докази се при-
лажу у оригиналу или копији овереној код надлеж-
ног органа. Директор се именује на период од четири 
године. Пријаву са конкурсном документацијом доста-
вити у року од 10 (десет) дана од дана објављивања 
јавног конкурса на адресу: Нишки симфонијски оркес-
тар, Генерала Милојка Лешјанина 16, Ниш или лично, 
сваког радног дана од 9.00 до 14.00 сати, у Служби 
правних и општих послова. Све додатне информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 018/246-620, 
контакт особа секретар установе.

Посао се не чека, посао се тражи
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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 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд 
Црнотравска 27

Наставник за ужу научну област 
Андрагогија и педагогија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно иску-
ство, најмање пет година у педагошком раду из одго-
варајуће научне области. Документа која је потребно 
доставити: биографија са библиографијом, оверена 
фотокопија дипломе VII, VII/2 степена, доказ о рад-
ном искуству. Наведена документа доставити путем 
поште, на адресу: Правна служба – за конкурс, Висо-
ка медицинска школа струковних студија „Милутин 
Миланковић”, Црнотравска 27, 11040 Београд. Напо-
мена: услови за избор у звање наставника пред-
виђени су Законом о високом образовању и општим 
актима Високе медицинске школе струковних студија 
„Милутин Миланковић”, Београд. Пријаве на оглас 
достављају се у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Редовни професор за ужу научну 
област Општа филозофија
(предност имају кандидати  

чије је тежиште истраживања 
Филозофија политике)

Редовни професор за ужу научну 
област Историја Рима

Редовни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности 

и архитектуре

Редовни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности 

и архитектуре

Доцент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Општа психологија – тежиште 

истраживања Клиничка психологија
са 50% радног времена,  

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира, 
способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија са неопходним подацима 
за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и остала пратећа документацију), доставити 
на адресу: Филозофски факултета у Београду, Чика 
Љубина 18-20, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈИ ДАНИ”
11000 Београд

Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 011/2633-140

e-mail: uprava@pudecjidani.rs

Оглас објављен 07.04.2021. године у публикацији 
„Послови”, поништава се у целости.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе
на одређено време  

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривична 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 заштиће-
них 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 језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те и заједно са одштампаним формуларом прилаже 
диплому о стеченој стручној спреми (или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом – 
потврду из суда. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве и скенирана документа са биографијом слати на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„1300 КАПЛАРА”

11050 Београд, Панчина 1
тел. 011/2411-519

e-mail:natasakaplari@bb.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 и 6/20); да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилникао степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и и здравствену способност за рад са уче-
ницима доказује се уверењем које изабрани канди-
дат доставља накнадно, пре закључивања уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: 
попуњен пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; извод из казнене евиденције при 
надлежној ПУ МУП-а или оверену фотокопију (не ста-
рији од 6 месеци); уверење о држављанству РС или 
оверену фотокопију (не старији од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом или ове-
рену фотокопију; доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на језику 
на ком се остварује образовно-васпитни рад). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности за рад са 
ученицимакоју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Одлуку о избору кандидата доноси конкусна 
комисија након обављеног разговора са кандидатима 
који испуњавају прописане услове и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс под-
носе се лично или поштом на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 011/2411-519.

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА

ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Студентски трг 1

тел. 011/3207-419
e-mail: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Сарадник на пројектима
на одређено време до 2 године  

(до завршетка пројеката у које ће 
запослени бити укључен,  

планиран почетак – мај 2021),  
пробни рад 2 месеца

Опис посла: учешће у спровођењу активности у окви-
ру пројеката у којима учествује Универзитет у Београ-
ду, а што подразумева: асистенцију при извршавању 
административних, техничких, логистичких, програм-
ских и организационих послова у склопу пројека-
та; израду нацрта наративних извештаја; припрему 
документације за извештавање код донатора; интер-
ну и екстерну комуникација путем различитих канала 
комуникације; креирање садржаја и вођење друштве-
них мрежа и интернет страница које јој се ставе у 
надлежност; превођење са енглеског и на енглески 
језик; самостално спровођење анализа за потребе 
пројеката на којима асистира; организацију састана-
ка и догађаја (тренинга, такмичења, пилот програма, 
итд.); обављање других послова који јој се ставе у 
надлежност. 

УСЛОВИ: Обавезни услови: високо образовање на 
студијама другог степена, добро познавање пакета 
Microsoft Office, релевантно радно искуство од нај-
мање годину дана, одлично знање енглеског језика, 
познавање још једног светског језика. Предност имају 
кандидати који поседују: искуство у организацији 
догађаја/такмичења/тренинга; искуство у припре-
ми и спровођењу комуникационог плана; искуство у 
припреми и објављивању садржаја путем различи-
тих канала комуникације (вести и објаве на интернет 
страници и друштвеним мрежама, објава за медије, 
њузлетер, комуникација путем електронске поште, 
итд.); искуство у прикупљању података, обављању 
квантитативне и квалитативне анализе, и припреми 
извештаја; предзнање из области иновација /преду-
зетништва/маркетинга/пројеката.

Начин пријаве: Биографију на српском језику и про-
пратно писмо у коме ће кандидат изложити мотива-
цију за рад на Универзитету у Београду, интересо-
вање за област предузетништва и иновација, као и 
досадашње релевантно искуство за позицију за коју 
конкурише, послати на адресу: prijava@razvojkarijere.
bg.ac.rs. Рок за пријаву: 20.4.2021.

Контакт особа: Јелена Курјак, самостални стручни 
сарадник, координатор каријерног информисања и 
саветовања, Центар за развој каријере, Универзитет 
у Београду, контакт телефон: 064/123-9087, имејл: 
j.kurjak@razvojkarijere.bg.ac.rs, d.lazic@rcub.bg.ac.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Чистачица/спремачица
у Служби за техничке послове

2 извршиоца
Опис послова: обавља послове одржавања хигијене 
и спровођења мера санитарно-хигијенског режима; 
спрема и уређује просторије за боравак запослених 
и студената; пријављује сва оштећења и кварове на 
инсталацијама, инвентару и опреми, прати стање 
залиха потрошног материјала и ситног инвентара 
за потребе одржавања чистоће, одржава хигијену 
у просторијама и санитарним чворовима, одржава 
чистоћу дворишта и износи смеће; одржава зелене 
површине око објеката; укључује ваздушни систем 
вентилације; учествује у складиштењу секундарних 
сировина; кува и послужује топле напитке током 
дешавања на Факултету; обилази просторије ради 
провере електричних уређаја.

УСЛОВИ: завршено основно образовање, да је кан-
дидат држављанин Републике Србије и да има општу 
здравствену способност и способност за рад на виси-
ни. Потребна документација: пријава на конкурс, ове-
рена фотокопија сведочанства о завршеном основном 
образовању и уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Изабрани кандидат пре ступања на рад 
доставља уверење о општој здравственој способности 
са мишљењем о способности за рад на висини.

Правни заступник
у Служби за правне, кадровске и 

административне послове
Опис послова: врши послове заступања пред надлеж-
ним судовима, органима државне управе и другим 
државним органима у споровима насталим из области 
рада, привредним, радним и другим споровима; при-
према документацију и прати ток парничних и дру-
гих поступака које води Државно правобранилаштво; 
припрема документацију, израђује и подноси тужбе, 
противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и 
предлоге за извршења надлежним судовима; при-
према стручна мишљења у покренутим радним и дру-
гим споровима и другим питањима из радно-правних 
односа; сачињава извештаје о раду и спроведеним 
судским поступцима; поступа по позиву и налогу суда 
и других органа; учествује у припреми годишњег пла-
на јавних набавки, плана набавки на које се закон 
не примењује; прикупља, уређује, припрема и кон-
тролише податке неопходне за спровођење јавних 
набавки и набавке на које се закон не примењује и 
спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе, 
проучава тржиште и предлаже 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 евиденцију 
о спроведеним контролама, према годишњем плану; 
учествује у поступцима јавних набавки, у складу са 
законом; прави план праћења и реализације извр-
шења уговора и прати реализацију препорука о спро-
веденим контролама; припрема уговоре, извештаје 
и води евиденције из области свог рада; учествује 
у раду комисија Факултета и врши друге послове по 
налогу секретара.

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне академ-
ске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно 
основне студије у трајању од најмање четири годи-
не), положен правосудни испит, најмање две годи-
не радног искуства у области високог образовања, 
знање рада на рачунару, знање страног језика 
(енглески), да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије и да има општу здравствену способност. 
Потребна документација: пријава на конкурс, ове-
рена фотокопија дипломе о завршеним основним 
академским студијама, односно основним студијама, 
оверена фотокопија уверења о положеном право-
судном испиту, доказ о радном искуству, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Изабрани 
кандидат пре ступања на рад доставља уверење о 
општој здравственој способности.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
достављају лично или поштом у затвореној коверти, 
на адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52

тел. 011/3554-845

Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
звању. Кандидат мора да поседује одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручног сарадника у 
основној школи. Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, 
треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/2020). Доставити пријаве за заснивање рад-
ног односа са одговарајућом документацијом којом 
се доказује испуњеност услова (фотокопија дипло-
ме, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија уверења о држављанству). Фотокопије 
тражених докумената морају бити оверене. Лекарско 

уверење кандидат доставља пре закључивања угово-
ра о раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђено у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат сам доставља. Кандидат који 
испуњава услове дужан је да се подвргне провери 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве са документацијом 
послати на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна шко-
ла; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
т. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, односно уверење о поседовању одгова-
рајућег образовања, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије. 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 
т. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља установа по службеној дужности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности – лекарско уверење изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду.

ПУ „ТРЕШЊИН ЦВЕТ”
11070 Нови Београд
Трешњиног цвета 9
тел. 063/8583-825

Васпитач
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломи-
рани васпитач или васпитач.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: vrtictresnjincvet@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11160 Београд, Улица Моме Димића 2

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; 2) знање српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
3) поседовање држављанства РС; 4) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 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 
кандидате није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и достављају: оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству РС, оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, доказ 
о неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
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вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
радну биографију, доказ о знању језика на којем се 
обавља образовно-васпитни рад (осим за кандидате 
који су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку). Оверене фотокопије докумената не могу бити 
старије од шест месеци од дана подношења пријаве. 
Изабрани кандидат је пре закључења уговора о раду 
у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Подаци који се прикупљају биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности. Рок за пријаве је 8 дана. Пријаве предати 
лично у секретаријату установе, сваког радног дана 
од 09 до 14 часова, или слати поштом на адресу, са 
назнаком „За конкурс“: ОШ „Деспот Стефан Лазаре-
вић”, Улица Моме Димића 2, 11160 Београд.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

Оглас објављен 07.04.2021. године, у публикацији 
„Послови”, мења се у делу УСЛОВИ за радна места: 
сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Зоохигијена, на одређено време од 3 године и сарад-
ник у звању асистента за ужу научну област Болести 
папкара, на одређено време од 3 године, и исправно 
треба да гласе:

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
ветеринарске медицине који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам); VII/1 степен стручне спреме, завршен 
факултет ветеринарске медицине, магистар наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације, који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам); смисао за наставни рад. 
У осталом делу текста конкурс остаје исти.

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214, 060/054-0031

Сарадник у звању асистента или 
асистента са докторатом за ужу 

уметничку област Вајарство
на период од три године

УСЛОВИ: право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета умет-
ности, Статутом Факултета и другим правним актима 
Универзитета уметности и Факултета и показују сми-
сао за наставни рад. Кандидати уз пријаву прилажу 
и доказе о испуњености услова конкурса, оверену 
копију дипломе или уверења о дипломирању, уве-
рење да је кандидат студент докторских уметничких 
студија, односно оверену фотокопију уверења или 
дипломе о завршеним докторским уметничким сту-
дијама из области за коју се бира, попуњен образац 
2 који се може преузети са сајта Факултета. Канди-
дати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет 
оригиналних вајарских радова, портфолио и мапу 
цртежа, на основу којих се може сагледати да ли и 
како владају материјом наставног предмета за који 
конкуришу.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Сликарство (за предмет  
Зидно сликарство) 

на период од пет година
УСЛОВИ: право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета 
уметности у Београду, Статутом Факултета, Пра-
вилником о јединственим минималним условима за 
избор у звања наставника Универзитета уметности 
у Београду и другим правним актима Универзитета 
уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву при-
лажу оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеним мастер академским студијама из одгова-
рајуће области, одн. основним академским студијама 
према раније важећим прописима и попуњен образац 
2, који се може преузети са сајта Факултета. Канди-
дати су дужни да на расписан конкурс поднесу пет 
оригиналних радова у материјалу (мозаик, фреска) и 
мапу цртежа на основу којих се може сагледати да 
ли и како владају материјом наставног предмета за 
који конкуришу.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе Факултету ликовних 
уметности у Београду, Париска 16, а радови у Буле-
вар војводе Путника 68, у времену од 10 до 13 сати, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Информације на тел. 2181-214 и 060/054-0031.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Стручнотехнички сарадник  
за студије и студентска питања

на одређено време  
од годину дана

Општи опис посла: Обавља сложене послове и радне 
задатке стручне и административно-техничке при-
роде у процесу решавања студентског стандарда и 
у процесу прикупљања, сређивања и статистичке 
обраде података о упису студената предвиђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 
на Грађевинском факултету. Обавља и друге послове 
и задатке везане за процес рада Службе за студент-
ска питања, организације јединице и факултета као 
целине у оквиру свог знања и струке који му се ставе 
у задатак.

УСЛОВИ: средње образовање; 1 година рада на 
одговарајућим пословима; знање рада на рачунару. 
Предност ће имати кандидати са искуством у раду у 
базама података и/или познавањем енглеског јези-
ка. Уз пријаву доставити: биографију са подацима 
о досадашњем раду, доказ о образовању (оверену 
фотокопију дипломе) и потврду о радном искуству. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет 
Универзитета у Београду, Булевар краља Алексан-
дра 73, 11000 Београд, I спрат, соба 117. Телефон за 
додатне информације: 011/3218-638.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања 
у складу са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Школи за негу лепоте, основна 
школа, 2) психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ се подно-
си пре закључења уговора о раду); 3) неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); 5) доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ); 6) 
радну биографију. Кандидати подносе следећу доку-
ментацију: 1) одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 3) доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које ја изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање 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 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 законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – уверење из МУП-а (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ 
о знању српског језика (кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику не под-
носе овај доказ); 6) радну биографију. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним 
данима од 09.00 до 14.00 часова или препоручено 
поштом са назнаком: „За конкурс за посао”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

Сарадник у звању асистента  
за ужу научну област  

Финална прерада дрвета
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на 
студијском програму: Шумарство – модул Техноло-
гије, менаџмент и пројектовање намештаја и произ-
вода од дрвета, који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно магистар наука из уже научне области 
са прихваћеном темом докторске дисертације, који 
показује смисао за наставни рад; шумарски факул-
тет, одсек и студијски програм за технологије дрве-
та, непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању.

Сарадник у звању асистента  
са докторатом за ужу научну област 

Ерозија и конверзија земљишта  
и вода

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни назив доктора наука – биотехнич-
ке науке, шумарски факултет, одсек и студијски про-
грам за еколошки инжењеринг у заштити земљишних 
и водних ресурса, објављени научни и стручни радо-
ви, непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: Остали услови за избор сарадника утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета, као и Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника и сарадника Шумарског факултета. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије 
диплома о завршеним претходним степенима сту-
дија, потврду о уписаним докторским студијама (за 
асистента), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), биографију са подацима о досадашњем 
раду, списак научних и стручних радова, сепарате 
радова, потврду надлежног органа (полицијска упра-
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ва) о неосуђиваности за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и друге доказе 
о испуњености услова по овом конкурсу. Пријаве се 
достављају надлежној служби Шумарског факултета у 
Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама и на сајту Националне службе за запошљавање, 
на сајту Факултета и сајту Универзитета. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВОМИР САВКОВИЋ”

11409 Ковачевац
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11

тел. 011/8213-207

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу „Доња 

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

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове из чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закони, 10/19, 6/2020), услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник Републике 
Србије – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18) и 
уз пријаву на конкурс са кратком биографијом под-
несе: 1. доказ о одговарајућој врсти и степену струч-
не спреме (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању), 2. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и учени-
цима; 3. доказ о неосуђиваности (потврду не старију 
од шест месеци да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање), 4. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци) и извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од шест месеци), 5. 
доказ о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Докази о испуње-
ности услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци), да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискиминаторно понашање. Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, те да докумен-
тацију која доказује испуњеност услова конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом и 

кратком биографијом препоручено поштом или лич-
но доставе школи на адресу: ОШ „Живомир Савко-
вић”, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11, 11409 Кова-
чевац. Пријаве се достављају у затвореној коверти, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос на радно место наставника разредне наставе 
у издвојеном одељењу „Доња школа”, ОШ Живо-
мир Савковић из Ковачевца”. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани каднидат пре закључења уговора о раду. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу 
је Драгана Алексендрић, тел. 011/8213-207, радним 
данима од 10 до 12 часова. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комосија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама ОШ „Живомир Савковић” у Ковачевцу, 
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
Београд, Милосава Влајића 1

Стручни сарадник психолог
у посебним условима

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (студије другог степена из научне области, 
односно из стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 17/2018 и 6/2020) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи „Милоје 
Павловић”.

Чистачица
у посебним условима, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено основно образовање у складу са 
одговарајућим Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Милоје 
Павловић”.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњавају и посебне услове за заснивање 
радног односа, сагласно чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020): 1. одговарајуће обра-
зовање, 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 

надлежна служба за послове запошљавања. Кандида-
ти су дужни да уз пријаву за конкурс приложе: био-
графију, попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена копија дипломе); за кандида-
те који су стекли академско звање мастер, односно 
дипломирани мастер – потврда факултета да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона (документ издат од стране МУП-а РС, не ста-
рији од 30 дана); да није утврђено утврђено дискри-
минаторно понашање сагласно члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона (документ издат од стране Повереника за 
заштиту равноправности, не старији од 30 дана); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику (потврда или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); оригинал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених са холограмом; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о стручном усавршавању (факултативно). 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” код Национал-
не службе за запошљавање. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовре-
мене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на кон-
такт адресе које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на пријави. 
Пријаве се подносе секретаријату школе ОШ „Милоје 
Павловић”, лично или путем препоручене пошиљке, 
на адресу: Милосава Влајића 1, 11030 Београд, са 
напоменом: „Пријава на конкурс – не отварати”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН”

11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел/факс: 011/8438-217

e-mail: osbecmendiogen@gmail.com

Стручни сарадник  
– педагог

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова из чл. 139, 
140, 143 и члана 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, треба 
да испуњавају и наведене услове у погледу стручне 
спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи и Пра-
вилника о организацији рада и систематизацији рад-
них места. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; доказ да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које се изриче безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, за кривична 
дела примања и давања мита, кривична дела против 
полне слободе, против саобраћаја и против човеч-
ности. Уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене спососбности за рад са децом и ученици-
ма, доставља се пре закључења уговора о раду. 
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ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. У скла-
ду са чланом 155, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интрнет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти на адресу школе, 
лично или поштом, са назнаком: „За конкурс за радно 
место стручни сарадник – педагог”. Кандидати који 
уђу у ужи избор, биће позвани на разговор.

ЧАЧАК

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Жупана Стацимира 1

тел. 032/322-397

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или: б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик – образовно-васпитни рад се ост-
варује на српском језику. Докази о испуњености усло-
ва под 1) и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ 
под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи најкасније у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат 
који буде изабран у ужи избор, у року од осам дана 
упућује се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Решење о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија, у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријавни формулар и потреб-
ну документацију треба послати на адресу школе или 
предати лично. Због достављања обавештења, одлу-
ка и позива за разговор неопходно је да кандидат у 
пријави наведе тачне контакт податке. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на телефон: 032/322-397.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈОР ИЛИЋ”

32258 Кушићи
e-mail: os.majorilic@mts.rs

Наставник енглеског језика
са 74,44% радног времена, на одређено 

време, за рад у матичној школи у 
Кушићима и издвојеном одељењу  

у Опаљенику
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има одговарајуће образовање – према 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама, 2. лице које 
је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије, 3. да 
има држављанство РС, 4. да има психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 5. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривична 
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 дискрими-
наторно понашање; 6. да зна српски језик на коме се 
обавља образовно-васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар, преузет на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
су дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
1. оверен препис – фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер, достављају и оверену фото-
копију дипломе са основних академских студија); 2. 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију; 3. уверење о 
неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију; 4. лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); 5. кратку биогра-
фију (CV); 6. доказ о знању српског језика подно-
се само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној инернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а конкурсну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у обзир. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Мајор Илић”, 32258 Кушићи 
или на e-mail: os.majorilic@mts.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

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

e-mail: nasaradostlucani@gmail.com

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
опште услове, а на основу чланова 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон и 6/20): да имају одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да познају језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Одговарајуће 
образовање је регулисано чланом 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 
– др. закон и 6/20), и то васпитач који је стекао одго-
варајуће високо образовање за васпитача, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), односно васпитач који је стекао одговарајуће 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, односно, изузетно, стечено одговарајуће високо 
образовање за васпитача на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених усло-
ва, кандидати морају да испуњавају и следеће посеб-
не услове: да имају одговарајуће образовање, и то: 
средњу стручну спрему прописану Законом, посебним 
законом и подзаконским актом, средња медицинска 
школа, смер медицинска сестра – васпитач (IV сте-
пен стручне спреме); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да познају 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(српски језик).

Кувар
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених усло-
ва, кандидати морају да испуњавају и следеће посеб-
не услове: да имају одговарајуће образовање, и то: 
средњу стручну спрему, трећи или четврти степен 
стручне спреме – средња школа куварског смера, 
кулинарски техничар, кулинар или кувар; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
познају језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад (српски језик).

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених усло-
ва, кандидати морају да испуњавају и следеће посеб-
не услове: да имају одговарајуће образовање, и то: 
лице које има први степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да познају 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(српски језик).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу: 1) пријаву 
на конкурс на пријавном формулару који се може 
преузети и попунити са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; 2) кратку радну биографију; 3) оверен препис 
(копија) дипломе, уверења, односно сведочанства о 
стеченој стручној спреми; 4) уверење о држављан-
ству; 5) извод из матичне књиге рођених; 6) уверење 
МУП-а да нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (наведе-
но у општим условима конкурса). Изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду дужан је да достави 
лекарско уверење о здравственој способности. Доку-
мента морају бити у оригиналу или оверене копије и 
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не старија од 6 месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу: Предшколска установа 
„Наша радост” Лучани, Радничка бб, 32240 Лучани, 
препорученом поштом или донети лично у просторије 
Предшколске установе на наведеној адреси, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Достављена документација се 
не враћа.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање професор 
струковних студија за ужу стручну 

област Текстилне технологије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор текстил-
ног инжењерства или докторат наука из уже стручне 
области за коју се наставник бира; радно искуство у 
привреди на пословима из наведене области у перио-
ду од најмање 10 година. Поред наведених услова 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника струковних студија на Факул-
тету техничких наука у Чачку (Правилник доступан 
на www.ftn.kg.ac.rs – Факултет – Акта Факултета). 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, адресу становања и број 
телефона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно заврше-
ним степенима студија, списак научних и стручних 
радова као и саме радове, доказ надлежног органа 
о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закон) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу. Кандидати, учесници конкурса, један примерак 
комплетне документације достављају у електронској 
форми. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких 
наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” и на интернет страници Универзи-
тета у Крагујевцу и Факултета техничких наука у Чач-
ку. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената 
уз пријаву на конкурс се не враћају.

КИКИНДА

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

тел. 0230/400-390

Секретар школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), кандидат треба да има и одговарајуће 
образовање, односно стручну спрему према чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20) и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 
и 19/2020): 1) одговарајуће образовање из области 
правних наука у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-

гошкох наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године 
и дозволу за рад секретара. Секретар је дужан да у 
року од две године од дана заснивања радног односа 
положи стручни испит. Секретар који има положен 
правосудни или стручни испит за запослене у орга-
нима државне управе или државни стручни испит не 
полаже стручни испит за секретара. Кандидат треба 
и да: има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 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 дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (доставља се уколико канди-
дат није одговарајуће образовање стекао на српском 
језику). Услови из става овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја доставља: биографске податке, 
односно радну биографију, оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом високом образовању, ори-
гинал или оверену копију држављанства (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених – нови 
образац, фотокопију или очитану личну карту; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Кандидат, такође, при-
лаже и доказ о неосуђиваности из суда, тужилаштва 
и надлежне полицијске управе. Уколико кандидат има 
положен државни стручни испит за секретара школе, 
правосудни испит или државни стручни испит за рад 
у државним органима са високом стручном спремом, 
може доставити оригинал или оверену копију истог. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. Након 
достављања резултата психолошке процене за рад 
са децом и ученицима, конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у редни однос. Пријавни формулар са дока-
зима о испуњавању услова конкурса може се подне-
ти лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс – секретар школе”. Пријаве се подносе 
на адресу: Основна школа „Јован Поповић”, Краља 
Петра Првог 63, 23300 Кикинда, контакт телефон за 
информације: 0230/400-390. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
23313 Нови Козарци, Краља Петра I 42

тел. 0230/356-005

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане у чл. 139 и да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140, 141, 142, 143 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и чл. 6 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 6/20, 8/20 и 16/20) и то: у погледу обра-
зовања потребно је да има одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 1. студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-

нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњавају услове у погледу 
врсте образовања прописане у чл. 6 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, и то: професор педа-
гогије; дипломирани педагог општи смер или смер 
школске педагогије; дипломирани школски педагог 
психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; 
дипломирани педагог мастер; да кандидат поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да кандидат 
има држављанство Републике Србије; да кандидат 
зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад 
(српски језик). Документа за конкурс која кандидати 
треба да доставе су следећа: CV (радна биографија). 
Уредно испуњен и одштампан пријавни формулар 
скинут са званичне странице Министарства Просвете, 
науке и технолошког развоја; уверење о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе 
о стеченом високом образовању; доказ о неосуђива-
ности (из казнене евиденције МУП-а, не старије од 
6 месеци); писмени доказ (уверење или сертификат) 
да је положио испит из српског језика одговарајуће 
високошколске установе којим потврђује да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. срп-
ски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао 
на страном језику. Уверење о здравственој способ-
ности кандидат ће доставити након доношења одлуке 
о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурс”, на адресу: Основ-
на школа „Иво Лола Рибар”, Краља Петра Првог 42, 
23313 Нови Козарци. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 0230/356-005.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Велика Хоча
38430 Ораховац

Наставник руског језика
са 57,14% радног времена,  

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

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18) и чл. 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи за послове 
наставника руског језика; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
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гих 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
1) биографске податке, односно радну биографију 
и контакт телефон; 2) оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; 3) 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); 
4) лекарско уверење (не старије од шест месеци); 5) 
уверење из суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак; донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од шест месеци); 
6) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона (не старије од шест месеци); 7) уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); 8) извод из матичне књиге рођених; 
9) пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „Светозар Марко-
вић”, Велика Хоча, 38430 Ораховац или донети лич-
но у секретаријат школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
38211 Племетина
тел. 028/467-784

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, лице 
које је стекло одговарајуће образовање на студија-
ма – мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
– лекарско уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом; да нису осуђива-
ни 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 примање или давање мита, за кривич-
но 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 законом, утврђено дискриминаторно 
понашање против достојанства личности и морала; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (који у штампаној форми доставља уз 
пријаву); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену копију); доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично 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 понашање (уверење из МУП-а и 
уверење из основног суда, не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-

ној способности за рад са децом и ученицима, кан-
дидат који буде изабран ће доставити накнадно, пре 
закључења уговора. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом достави-
ти поштом или лично, на адресу школе: ОШ „Свети 
Сава”, 38211 Племетина, са назнаком „За конкурс”, 
телефон: 028/467-784. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област Хемија, 
ужа научна област Неорганска 

хемија
у Институту за хемију Факултета,  
на одређено време на три године

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

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Доцент за научну област Рачунарске 
науке, ужа научна област 

Методологија рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачу-
нарских наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 
– други закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – други закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 

послова у високошколској установи. Сходно Упут-
ству за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање Универзи-
тета у Крагујевцу, кандидат је обавезан да све доку-
менте којима се доказују његови биографски подаци, 
као и обавезни и изборни елементи за избор у звање 
наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, 
достави у електронском облику, на тај начин што 
ће релевантна документа скенирати, у PDF форма-
ту, похранити у засебне фолдере и снимити (наре-
зати) на компакт диск, који се доставља уз пријаву 
на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Ванредни професор за научну 
област Физика, ужа научну област 

Радијациона физика
у Институту за физику Факултета,  
на одређено време на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области физич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – дру-
ги закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Сходно Упут-
ству за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање Универзи-
тета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, све доку-
менте којима се доказују његови биографски подаци, 
као и обавезни и изборни елементи за избор у звање 
наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, 
достави у електронском облику, на тај начин што 
ће релевантна документа скенирати, у .pdf форма-
ту, похранити у засебне фолдере и снимити (наре-
зати) на компакт-диск, који се доставља уз пријаву 
на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”
34000 Крагујевац 

Воје Радића 3, локал 5
тел. 034/252-230 

Медицинска сестра – васпитач
за децу узраста до три године,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра 
– васпитач, као и лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије), 
на којима је оспособљено за рад са децом јасле-
ног узраста; да кандидати имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19); да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и језик на 
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коме се остварује образовно-васпитни рад. Напред 
наведени докази о испуњености услова за пријем у 
радни однос саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом (не старији од 6 месеци) под-
носи се пре закључења уговора о раду.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа, са или без радног 
искуства; да кандидати нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19); да имају држављанство Републике 
Србије. Напред наведени докази о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос саставни су део пријаве 
на конкурс.

Виши физиотерапеут
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена, смер физиотерапија (основне ака-
демске, односно струковне студије) у трајању од три 
године или више образовање у области медицинских 
наука – смер физиотерапија, положен стручни испит, 
са или без радног искуства; да кандидати имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19); да 
имају држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Напред наведени докази о испуњености 
услова за пријем у радни однос саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (не старији од 6 
месеци) подноси се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном – CV; 
оверену копију дипломе; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење да нису осуђивани (уверење 
МУП-а, не старије од 6 месеци); формулар за пријаву 
на конкурс. Кандидати попуњавају формулар за 
пријаву на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом достављају установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити лично или 
путем поште на горенаведену адресу. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
је отворен 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ”

34302 Раниловић бб
тел. 034/6748-002

Наставник биологије
за 20% радног времена,  

на одређено време ради замене 
директора у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19) и то: да 
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног 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 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 законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик.

ОСТАЛО: Потребна документа: оригинал или оверена 
копија дипломе, оригинал уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Инфор-
мације се могу добити на горе наведеној адреси и 
кандидати могу слати пријаве на исту адресу. Рок 
за доставу пријава је на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације се могу 
добити и код секератара школе, на тел. 034/6748-002 
или имејл: os.ranilovic@gmail.com.

ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”
34000 Крагујевац

Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20), и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 02/2016, 10/2016, 11/2016, 02/2017, 03/2017, 
13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, и то: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
односно уверење – ако диплома није издата; уве-
рење да нису осуђивани за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпи-
ни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима – ово 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс се подносе у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За конкурс”, поштом на адресу: ОШ 
„Живадинка Дивац”, Краља Милутина бб, 34000 Кра-
гујевац или се непосредно предају секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, сваког радног дана од 09.00 до 
13.00 часова или путем телефона: 034/300-961.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Крагујевац 
Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

У огласу објављеном 07.04.2021. године у публика-
цији „Послови”, техничком грешком дуплирано је рад-
но место: наставник у звање редовни професор за 
научну област Филолошке науке, ужа научна област 
Теоријске књижевне дисциплине и општа књижев-
ност, 1 извршилац. Поништава се део огласа који је 
дуплиран, односно остаје 1 извршилац на том радном 
месту. У осталом делу оглас је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцент за научну 
област Филолошке науке,  

ужа научна област  
Шпански језик и лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-ху-
манистичком пољу. За избор у звање доцент: доктор 
наука из научне области за коју се кандидат бира 
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и има науч-
не, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама. Пре-
дуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Зако-
на о високом образовању и остали општи, обавезни, 
изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 
74 и чл. 75 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 
73/2018, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-
142 од 22. 2. 2021. године – www.kg.ac.rs), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 
01-3691/1 од 2. 3. 2021. године – пречишћен текст), 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.2021. године 
– пречишћен текст), Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу (бр. III-01-523/4 од 16. 8. 2020. године), Одлу-
ком о допуни Правилника о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о измени 
и допуни Правилника о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-1161/22 од 28.12.2020. године), Одлуком о измени 
и допуни Правилника о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-37/16 од 28. 1. 2021. године), Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним областима Универ-
зитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020), 
Одлуком о измени и допуни Правилника о ужим науч-
ним, уметничким и стручним областима Универзите-
та у Крагујевцу (бр. III-01-1161/24 од 28. 12. 2020), 
Одлуком о измени и допуни Правилника о ужим науч-
ним, уметничким и стручним областима Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-230/11 од 25. 3. 2021.) – www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета 
у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити 
на наведени конкурс: пријава на конкурс; биогра-
фија и стручна биографија; оверене копије диплома 
свих нивоа студија; извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија); фотокопија личне карте и очита-
на лична карта; потврда надлежног органа (поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању (оригинал или оверена копија); 
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење ква-
литета о педагошком раду (за кандидате који су у 
радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи; за кандидате 
који се први пут бирају у звање наставника и засни-
вају радни однос на факултету у саставу Универзите-
та у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно пре-
давање. Фотокопије докумената морају бити оверене 
у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није 
приложена комплетна документација тражена кон-
курсом као доказ о испуњености услова, сматраће се 
неуредном и неће се узети у разматрање. Сву конкур-
сну документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су обавезни да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 
примерка, у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање које је саставни део Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-270 од 30.03.2021. године – пречишћен текст, 
доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских података, 
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кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити 
података о личности, односно да све личне податке, 
технички, одговарајуће прикрије. Сва документација 
и радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гим-
назије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистент са 
докторатом, за ужу научну област 

Право у економији
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови прописани су у члану 85 Закона о 
високом образовању. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању, слати на адресу: Прав-
ни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована 
Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ „ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ”
34306 Венчани 

тел. 034/6798-324

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 
95/2018 – аутентично тумачење), у радни однос за 
обављање послова наставника биологије може бити 
примљен кандидат који испуњава и следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање прописано 
чл. 139, 140 и 142 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и чланом 3 став 1 тачка 10 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 19/20); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну документацију зајед-
но са попуњеним и одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-

нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
које су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, а у складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); доказ из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела наведена у 
условима из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија); доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском језику (ориги-
нал или оверена копија); лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способности за рад 
са децом и ученицима – овај документ је потребно да 
достави једино изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Све оверене фотокопије или оригина-
ли напред поменуте документације не смеју бити ста-
рији од 6 месеци. Конкурс се објављује у публикацији 
„Послови” при Националној служби за запошљавање 
(НСЗ). Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране директора школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Кандидат незадовољан решењем о изабра-
ном кандидату може да поднесе жалбу директору 
у року од осам дана од дана достављања решења. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ако по конкур-
су није изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Пријаве треба посла-
ти у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, на 
адресу ОШ „Веља Герасимовић” из Венчана, 34306 
Венчани или доставити лично у просторијама школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 034/6798-324.

КРАЉЕВО

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР”

36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

e-mail: mtskv@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140, став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника стручне школе у 
подручју рада Машинство и обрада метала, Геодезија 
и грађевинарство и Текстилство и кожарство, за 
педагога или психолога и дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (доказ 
се доставља пре закључења уговора о раду); да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије; оверену копију 
дипломе о стеченом образовању; оверену копију уве-

рења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу; потврду о радном искуству; потврду 
надлежног суда да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора 
школе; доказе о поседовању организационих спо-
собности (факултативно). Рок за подношење пријаве 
на конкурс је петнаест дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
се подносе поштом или лично, у затвореној коверти 
са назнаком: „Пријава на конкурс”, на адресу: Индус-
тријска 21, 36000 Краљево. Кандидати ће бити оба-
вештени о резултатима конкурса у року од 15 дана 
од дана доношења решења о именовању министра 
просвете, науке и технолошког развоја.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАН МАРИЧИЋ”

36221 Жича, Жичка улица 195
тел. 036/5817-317 

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17, 
95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1. 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1. тачка 1. подтачка (1) 
и (2), тачка 2 и став 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 ст. 2 
и ст. 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 27/2018, 10/2019, 
6/2020). Степен и врста образовања морају бити у 
складу са чл. 6 ст. 1 тач. 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20). У скла-
ду са чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 27/2018, 
10/2019, 6/2020) у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним Зако-
ном, и то ако: има одговарајуће образовање (образо-
вање је прописано чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања „Службени гласник 
РС”, бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020 и чл. 6 ст. 1 тач. 1 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20 и 19/20). У складу са чл. 142 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1. овог Закона. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 овог 
закона, обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу. Кандидат тре-
ба и да има: држављанство Републике Србије; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична 
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 дискрими-
наторно понашање; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (који се налази у делу „Запошљавање 
у просвети”), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља шко-
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ли. Уз пријаву кандидат доставља: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију дока-
за да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени 
доказ); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела, извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија). Доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
српски језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског 
језика; Лекарско уверење, којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве се достављају у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ „Живан 
Маричић”, Жичка улица 195, 36221 Жича. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратити се секрета-
ријату школе на телефон: 036/5817-317.

КРУШЕВАЦ

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„Проф. др РАДОМИР БОЈКОВИЋ”
37000 Крушевац, Топличина 12

тел. 037/420-230

Избор у звање за ужу научну област 
Економија

за избор у звање предавача, академско 
звање магистар наука, односно стручни 
назив специјалиста академских студија 

из наведене области

Избор у звање за ужу научну област 
Информатика

за избор у звање предавача, академско 
звање магистар наука, односно стручни 
назив специјалиста академских студија 

из наведене области

Избор у звање за ужу научну област 
Право

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању. Документа која је 
потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, 
списак објављених радова, фотокопије диплома 
(високо образовање, магистратура, докторат), извод 
из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, 
уверење о држављанству и потврда надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван. Пријаве са прилозима 
доставити на наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810 лок. 22

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чланом 122 став 2, 5 и 
6, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019 
и 6/20) и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/15) и 
то: 1) да има одговарајуће високо образовање из 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника средње стручне 
школе, подручје рада Машинство и обрада метала, 
Електротехника и саобраћај, за педагога и психоло-
га, то јест високо образовање стечено: а) на студија-
ма другог степена – мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука, у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета) или 
б) на основним студијама од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да поседује дозволу 
за рад наставника, васпитача или стручног сарадни-
ка; 3) да има обуку и положен испит за директора 
школе (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); 3) да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 4) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; 7) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се пре-
узима са интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и 
уз радну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и планом рада за време мандата, канди-
дат је обавезан да приложи: 1) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника); 3) 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора школе); 4) оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном искуству, најмање осам година 
рада у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, која мора да садр-
жи податак о радном стажу и пословима које је лице 
обављало, коју издаје установа у којој кандидат ради, 
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје 
установа у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања; 5) оригинал или 
оверена фотокопија уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење), не старије од шест месеци од 
датума објаве конкурса; 6) доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања – уверење 
МУП-а; 7) оригинал уверења о држављанству или 

извода из матичне књиге рођених на новом обрасцу 
са холограмом; 8) доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, оригинал или оверена фотокопија; 
9) доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), 
оригинал или оверена фотокопија, односно доказ да 
није вршен стручно-педагошки надзор у раду канди-
дата, уколико истог није било, оригинал или оверена 
фотокопија; 10) резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања (дос-
тављају само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе, оригинал или оверена 
фотокопија), у случају да за време обављања дужнос-
ти директора није вршен стручно-педагошки надзор 
установе и оцена спољашњег вредновања, достави-
ти доказ о томе (оригинал или оверену фотокопију). 
Директор се бира на период од четири године. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 (петнаест) дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати у затвореној коверти на адресу школе: 
Прва техничка школа Крушевац, Ћирила и Методија 
26, 37000 Крушевац, са назнаком на коверти: „Кон-
курс за избор директора школе” или предати лично 
на наведену адресу, сваког радног дана од 08.00 до 
14.00 часова. Одлука министра о именовању дирек-
тора биће донета након спроведеног поступка у зако-
ном прописаном року, а о резултатима конкурса кан-
дидати ће бити обавештени након пријема решења 
донетог од стране Министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефо-
на: 037/448-810, лок. 22.

СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА 
ШКОЛА

37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 065/5614-246

email: info@efcskola.edu.rs

Професор наутике
са 5% норме, за потребе издвојеног 

одељења у Београду, Обилићев венац 18 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: услови предвиђени чланом 
24 став 1, чланом 26 став 1, чланом 39 и чланом 41 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13). Посебни услови: одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису 
које уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, високо образовање на студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске студије, однос-
но струковне студије), на студијама у трајању од 3 
године или више образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, помоћника настав-
ника и стручних сарадника у стручним школама 
(„Службени гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011, 9/2013 79/2017), образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, положен стручни испит за наставника 
(лиценца), држављанство Републике Србије, позна-
вање језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад (да је кандидат слушао наставу на основним 
и специјалистичким, односно мастер студијама на 
језику на ком се одвија настава); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да испуњава остале одредбе прописа-
не чл. 8, 120 и 121 Закона о систему образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 79/17). Поред општих и посебних услова, кан-
дидати морају да испуњавају и следеће услове: да 
имају искуство у образовној установи на предметима 
за које конкуришу за пријем у радни однос у трајању 
од најмање непрекидно 2 школске године након сте-
ченог одговарајућег образовања; разредно старе-
шинство; да су у радном односу у другој установи на 
најмање 70% од пуног радног времена на предмети-
ма за које конкуришу; познавање рада на рачунару 
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најмање Windows 8; најмање 3 стручна саветовања 
на теме прилагођене образовно-васпитној делат-
ности; елоквентне, амбициозне, тимски настројене, 
политички непристрасне особе. Уз пријаву на кон-
курс доставити: сажету биографију са фотографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми (А4 
формат), уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (у другој фази избора кандидата), саглас-
ност образовне установе у којој је кандидат запос-
лен за обављање послова у другој образовној уста-
нови, лекарско уверење о здравственој способности 
(друга фаза), доказ о неосуђиваности из полицијске 
управе, доказ о паренталној способности од стране 
службе за социјалну заштиту (друга фаза). Пријаве 
слати на адресу школе у Крушевцу, са назнаком „Кон-
курс за радни однос” или на електронску адресу. Рок 
за пријаву је 08.05.2021. године. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Све додатне 
информације и обавештења се могу добити у прос-
торијама школе или путем телефона, радним дани-
ма од 12.00 до 14.00 сати. Особа за контакт: Јелена 
Тодосијевић, 064/9621-155.

Професор бродомашинства
са 5% норме, за потребе издвојеног 

одељења у Београду, Обилићев венац 18 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: предвиђени чланом 24 став 
1, чланом 26 став 1, чланом 39 и чланом 41 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 32/13). Посебни услови: одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису које уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, високо образовање на студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне сту-
дије), на студијама у трајању од 3 године или више 
образовање према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, помоћника наставника и стручних 
сарадника у стручним школама („Службени гласник 
РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 
79/2017); образовање из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, положен стручни испит за наставника (лиценца), 
држављанство Републике Србије, познавање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (да је канди-
дат слушао наставу на основним и специјалистичким, 
односно мастер студијама на језику на ком се одвија 
настава); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да испуњава 
остале одредбе прописане чланом 8, 120 и 121 Закона 
о систему образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 79/17). Поред општих 
и посебних услова, кандидати морају да испуњавају 
и следеће услове: да имају искуство у образовној 
установи на предметима за које конкуришу за пријем 
у радни однос у трајању од најмање непрекидно 2 
школске године након стеченог одговарајућег образо-
вања; разредно старешинство; да су у радном односу 
у другој установи на најмање 70% од пуног радног 
времена на предметима за које конкуришу; позна-
вање рада на рачунару најмање Windows 8; најмање 
3 стручна саветовања на теме прилагођене образов-
но-васпитној делатности; елоквентне, амбициозне, 
тимски настројене, политички непристрасне особе. Уз 
пријаву на конкурс доставити: сажету биографију са 
фотографијом, оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми (А4 формат), уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (у другој фази избора кандида-
та), сагласност образовне установе у којој је кандидат 
запослен за обављање послова у другој образовној 
установи, лекарско уверење о здравственој способ-
ности (друга фаза), доказ о неосуђиваности из поли-
цијске управе, доказ о паренталној способности од 
стране службе за социјалну заштиту (друга фаза). 
Пријаве слати на адресу школе у Крушевцу, са наз-
наком: „Конкурс за радни однос” или на електронску 
адресу. Рок за пријаву је 08.05.2021. године. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Све 
додатне информације и обавештења се могу добити у 
просторијама школе или на један од телефона, рад-
ним данима од 12.00 до 14.00 сати. Особа за контакт: 
Јелена Тодосијевић, 064/9621-155.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА”

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/20): да 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника те врсте школе и подручје рада, 
за педагога и психолога и то: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; при чему мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има обуку и положен испит за дирек-
тора школе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да у року од 2 године од 
дана ступања на дужност положи наведени испит); да 
има најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за прив-
редни преступ. Комисија за избор диреткора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), ако 
га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања, ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (лиценца); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за диркетора школе); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења да није покренута истрага, нити да 
се води поступак пред надлежним судом (не ста-
рије од 6 месеци); доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном искуству од најмање осам годи-
на у области образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања, која мора да садржи 
податак о радном стажу и пословима које је лице 
обављало, коју издаје установа у којој кандидат ради 
(ако кандидат није у радном односу, потврду издаје 

установа у којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања; радну биографију 
са кратким прегледом кретања у служби); оригинал 
или оверену фотокопију уверења да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малоетног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у 
образовању (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образовање 
није стчено на српском језику; доказ о физичкој, пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду; доказ о резултату стурчно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветника 
уколико га кандидат поседује); резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (достављају само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе). Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе”, или доставити лично у секретаријат 
школе. Сва обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе на телефон: 016/3427-152.

ЛОЗНИЦА

ОШ „КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генера Јуришића 1

тел. 015/878-740

Наставник технике и технологије
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 10/2019). 
Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, оригинал или 
оверену фотокопију уверење о држављанству. Доказ 
о испуњености услова из члана 139 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да лице 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима – лекарско уверење, 
кандидат доставља пре него што почне да ради, а 
извод из казнене евиденције МУП-а Србије прибавља 
школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

155300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

Наставник предметне наставе  
– историја

УСЛОВИ: у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020) кандидати треба да 
имају: 1) одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); 
2) психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
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у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
образовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Кандидати уз пријав-
ни формулар треба да доставе следећа документа: 
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, 2. уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија), 3. доказ да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело утврђено у 
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон 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 учени-
цима. Рок за подношење пријаве: осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Оливера Ћосић, контакт телефон: 
015/876-777. Пријаве се могу донети лично или доста-
вити путем поште на адресу: Основна школа „Јован 
Цвијић”, Његошева 20, 15300 Лозница.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ГАЈИЋ”

15318 Мали Зворник, Школска 8
e-mail: skola.amajic@gmail.com

тел. 015/7466-008

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 928 од 
07.04.2021. године, за радно место: наставник физич-
ког и здравственог васпитања са 45% радног вре-
мена, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БАМБИ”
15300 Лозница, Веселина Мисите 26

тел. 015/7882-122

Поништава се део конкурса објављеног у публика-
цији „Послови” број 903, од 14.10.2020. године, који 
се односи на пријем у радни однос једног кувара са 
пуним радним временом, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, због 
повратка одсутног запосленог са боловања.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА 
У НИШУ

Ниш, Душана Поповића 22а

Наставник за уже научне области 
Саобраћајно инжењерство и 

Безбедност у саобраћају
2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Машинско инжењерство и 

Производно машинство
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Екологија

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Биологија

Наставник за ужу научну област 
Заштита животне средине

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Хемијско-технолошко инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Пословна информатика

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Економија

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик

Наставник страног језика за ужу 
научну област Француски језик

Наставник за ужу научну област 
Микробиологија и Биохемија

Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Информационе технологије и 
Рачунарство и информатика

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Безбедност саобраћаја

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Производно машинство

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Екологија

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Заштита животне средине

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Пословна информатика

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Економија

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

2 извршиоца

Сарадник за уже научне области 
Микробиологија и Биохемија

2 извршиоца

Сарадник за уже научне области 
Математика са информатиком и 

статистика
2 извршиоца

Наставник за ужу начну област 
Прехрамбено инжењерство

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за уже научне области 
Рачунарство и информатика и 

Информационе технологије
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу начну област 
Право

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Психологија

за рад до једне трећине радног времена

Сарадник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
за рад до једне трећине радног времена
УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника и 
сарадника предвиђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Факултета и Правилником о избору 
наставника и сарадника. Пријаве на конкурс с при-
ложеном документацијом (оверене копије диплома 
свих нивоа студија, очитана лична карта, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство и биографија 
са библиографијом), достављају се на адресу: Факул-
тет примењених наука у Нишу, Душана Поповића 22а, 
Ниш или на еmail адресу: info@fpn.rs. Због дефици-
тарности кадрова, конкурс се расписује на неодређе-
но време, односно до попуне радних места.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

18360 Сврљиг
Гордане Тодоровић бб

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Докази о испуњавању услова: одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије), на 
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којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста – васпитач; средње образовање у складу са 
посебним законом о чему као доказ прилаже оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми медицин-
ске сестре – васпитача. Уз оверену копију диплома, 
односно сведочанства кандидати достављају: пријав-
ни формулар који се преузима са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
– www.mpn.gov.rs; потписану биографију кандидата; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (да 
није старије од шест месеци); оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал/оверену копију 
уверења о неосуђиваности (да није старије од шест 
месеци). Сву наведену документацију кандидати дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”, лично или на адресу: 
Предшколска установа „Полетарац” Сврљиг, Горда-
не Тодоровић бб, Сврљиг. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат прибавља пре закључења уго-
вора о раду, а доказ да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад се дос-
тавља уз пријаву у случају да је одговарајуће обра-
зовање стечено ван територије Републике Србије. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 018/823-430. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидати који 
буду ушли у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање Ниш.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат за 
радно место васпитача мора да има: високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне сту-
дије и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање, о чему 
као доказ прилаже оверену копију дипломе о стручној 
спреми васпитача. Кандидат треба да достави потвр-
ду високошколске установе којом се потврђује да кан-
дидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверени документ да је 
у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу. Уз оверену копију диплома, односно 
сведочанства кандидати достављају: пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја – www.
mpn.gov.rs; потписану биографију кандидата; оверену 
фотокопију уверења о држављанству (да није старије 
од шест месеци); оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал / оверену копију уверења о 
неосуђиваности (да није старије од шест месеци). Сву 
наведену документацију кандидати достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”, лично или на адресу: Предшколска 
установа „Полетарац” Сврљиг, Гордане Тодоровић бб, 
Сврљиг. Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима кандидат 
прибавља пре закључења уговора о раду, а доказ да 
зна српски језик и језик на коме се остварује васпит-

но-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да 
је одговарајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 018/823-430. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 
коју ће директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати који буду ушли у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу запошљавања Ниш.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА „НЕИМАР”

18000 Ниш, Београдска 18

Секретар
УСЛОВИ: Општи услови: одговарајуће образовање; 
да кандидат 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. У складу са чланом 132 став 2 и став 
4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), 
секретар мора да има образовање из области прав-
них наука у складу са чланом 140 став 1 овог закона 
и дозволу за рад секретара. Секретар је дужан да у 
року од две године од дана заснивања радног одно-
са положи испит за лиценцу за секретара. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може преузе-
ти са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС и уз попуњен 
пријавни формулар прилажу и: потписану биографију 
(CV), оригинал / оверену копију доказа о стеченој 
стручној спреми; оригинал / оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал / 
оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); оригинал / овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о 
знању језика се доставља само уколико образовање 
није стечено на српском језику. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса, лично у прос-
торијама школе или на адресу: Грађевинска техничка 
школа „Неимар” у Нишу, Београдска 18. Све инфор-
мације на телефон: 018/251-225.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I”

18000 Ниш, Војводе Путника 1

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тачке 
1) –5), чланом 140 ст. 1. и 2, 142 ст. 1. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 
6/20) и услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20) и то: да је 
стекао одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-

дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима којима су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
них дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (које је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из претходног става. Канди-
дат треба да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1)–5) доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: професор психологије, дипломирани пси-
холог – општи смер или смер школске психологије, 
дипломирани школски психолог – педагог, дипло-
мирани школско-клинички психолог, дипломирани 
психолог, мастер психолог, дипломирани психолог 
– мастер. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани-мастер треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да 
поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (само учесник 
конкурса који је променио презиме односно име после 
издавања уверења, односно дипломе); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал дока-
за надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал не старији од 30 дана); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата дипло-
ма оверену фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (само учесник кон-
курса који има завршене студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
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и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стекао на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно овере-
ну фотокопију доказа о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса 
који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе о образовању 
из развојно-педагошких предмета од 30 ЕСПБ (само 
учесник конкурса који је стекао академско звање мас-
тер, односно дипломирани-мастер); оверену фотоко-
пију доказа одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само учесник 
конкурса који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику). Уколико учесник конкурса не дос-
тави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра пот-
пуном, али кандидат који буде засновао радни однос 
по конкурсу, обавезан је да наведено образовање 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, врши ужи избор канди-
дата које упућује на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима, сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаве доставити путем поште на 
адресу: Основна школа „Краљ Петар Први”, Војво-
де Путника 1, Ниш или непосредно у секретаријату 
школе, сваким радним даном. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе. Небла-
говремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту 
у граматичком мушком роду подразумевају природни 
женски и мушки род лица на која се односе.

НОВИ ПАЗАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”

36.320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/811-203

Васпитач
1 извршилац за рад у васпитној групи 

„Ђерекаре”
1 извршилац за рад у васпитној групи 

„Врба”
1 извршилац за рад у васпитној групи 

„З. Мојстир”
1 извршилац за рад у васпитној групи 

„Струмце”
4 извршиоца

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за рад у васпитној групи „Биохане”

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има: 1) одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, на сту-
дијама у трајању од три године, као и одговарајуће 
више образовање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, личну и радну биографију 
са важећом адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење, односно извод из 
казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
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 дискриминатор-
ско понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат прибавља пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу установе: ПУ 
„Хабиба Сточевић”, 7. јули 16, Тутин. Више информа-
ција на телефон: 020/810-494.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар 
Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Оглас објављен 03.02.2021. године у публикацији 
„Послови”, поништава се за радно место: наставник 
енглеског језика, на одређено време ради замене 
наставника који обавља послове помоћника дирек-
тора до 31.08.2021.године, са 50% радног времена. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
36300 Нови Пазар, Трнава бб

тел. 020/385-728

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015, 88/17, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020), и то ако: 1) има одговарајуће 
високо образовање, 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) има 
држављанство Републике Србије, 4) зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
5) није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвоа 
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 кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање. Услови из става 
1 члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају у току рада. Доказ о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3) и 5) члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања саставни су 
део пријаве на онкурс, а из става 1 тачке 2 овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. У погледу 
степена и врсте образовања, потребно је да кандидати 
имају одговарајуће високо образовање, сходно члану 
140 Закона основама система образовања и васпи-
тања: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке студије) и то: 1. студије другог степена из научне, 
однсоно стручне обалсти за одговарајући предмет, 
однсно групе предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисципларне, трандисципларне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне обалсти или области педагошких 

наука; 2) на основним студијама у трајању од четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да испуњавају услове 
у погледу врсте образовања прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручног 
сараданика у основној школи („Службени гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 6/20, 8/20 и 16/20) и то: професор педагогије; 
дипломирани педагог општи смер или смер школске 
педагогије; школски педагог психолог; дипломирани 
педагог; мастер педагог; дипломирани мастер педагог. 
Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана обајвљивања у публи-
кацији „Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
у обавези да доставе: 1) оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење којим се доказује одго-
варајуће високо образовање, 2) оригинал уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци, 3) оригинал 
извод из МК рођених, не старији од шест месеци; 4) 
потврду о неосуђиваности (издаје надлежна полицијска 
управа; оригинал или оверена фотокопија – доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвоа у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 кри-
вичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање; одговарајући 
доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје 
надлежна високошколска установа) којим се доказује 
да кандидат има одговарајуће образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирана, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова сходно 
члану 142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 27/2018 
– др. закон и 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020); 
одговарајући доказ којим се доказује познавање језика 
на коме се оставрује образовно-васпитни рад сходно 
члану 139 става 1 тачка 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 27/2018 – др. закон и 10/2019, 27/2018 и 6/2020). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима школа 
ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају горе наведе-
ну документацију. Пријаве са потребним документима 
слати на горе наведену адресу, са ознаком “За конкурс” 
или лично доставити школи. Пријаве кандидата који 
не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног 
степена и врсте образовања, одговарајућег високог 
образовања и прописаног занимања (стручног назива) 
и пријаве које су непотпуне (не садрже сва тражена 
документа прписана конкурсом) и неблаговремене, 
неће се узимати у разматрање приликом одлучивања 
о пријему у радни однос.

Посао се не чека, посао се тражи
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НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

21460 Врбас, Палих бораца 34
тел. 021/707-170

e-mail: osppnjegos@mts.rs

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (замена 
запослене за време породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета), са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 8/20, 16/20 и 19/20); на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
студијама другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета или студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ђацима и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих документа о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије; биографију (CV); доказ о 
одговарајућем образовању (оверене копије дипло-
ме не старије од 6 месеци); доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиљеу 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена копија 
уверења из МУП-а, да није старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); доказ о знању српског 

језика достављају само кандидати који одговарајуће 
знање нису стекли на српском језику. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријавни формулар и потребну документацију тре-
ба послати на адресу школе: Основна школа „Петар 
Петровић Његош”, Палих бораца 34, 21460 Врбас или 
предати лично у просторијама школе, радним даном 
од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са наз-
наком „За конкурсну комисију”. Контакт телефон: 
021/707-170.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И
ТУРИЗАМ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

Наставник (сва звања), поље 
друштвено-хуманистичке науке, 

научна област Физичко васпитање 
и спорт, ужа научна област 

Кинезиологија
на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне 
области (физичко васпитање и спорт) и испуњеност 
услова прописаних чланом 74 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. зако-
ни) за избор у звање наставника. Посебан услов за 
горе наведено радно место је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду. Поред 
услова предвиђених Законом о високом образовању, 
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене 
Статутом Факултета за спорт и туризам и Правилни-
ком о ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника и сарадника Универзитета Едуконс.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе доказе о испуњености услова конкурса: 
радну биографију, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), оригинале или 
оверене фотокопије диплома свих нивоа студија, 
фотокопију личне карте, уверење о некажњавању 
издато од стране надлежног државног органа, уве-
рење да није осуђиван/а за кривична дела као ни 
да се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објављених науч-
них радова и да достави саме радове. Пријаву са 
наведеним доказима о испуњавању услова конкур-
са сви кандидати могу послати на адресу: Факултет 
за спорт и туризам – Тимс, Радничка 30а, Нови Сад, 
са назнаком „За конкурс”. Информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 021/530-633 или 
021/530-231, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 
часова. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 

разредним старешинством – Клавир
на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка са 

породиљског одсуства)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 – други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, 
усмерење пијаниста; дипломирани музичар – пија-
ниста; академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник – професионални статус – клавириста; има 
психичку физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривично дело насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична 
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 за кога 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; извод из матичне књиге рођених. 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; оверен пре-
пис /фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању (доставити и додатак дипломи); уверење о 
држављанству; уверење МУП-а о неосуђиваности за 
кривична дела из тачке 3.; извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду). Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Документација се подноси у оригиналу или у фото-
копији овереној од стране јавног бележника. Прија-
ве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови Сад. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/6622-285.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Конструкције, 
инсталације, екологија и грађење

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрање-
на докторска дисертација из области архитектура, да 
је претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74. Закона 
о високом образовању, чланом 143. Статута Универзи-
тета у Новом Саду, чланом 14. Правилника о минимал-
ним условима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду и члановима 2. и 3. Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарад-
ника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента из поља 
уметности за ужу уметничку област 
Ликовне уметности у архитектури, 

техници и дизајну
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
ликовне уметности или завшене мастер академске 
студије из области ликовне уметности и призната 
уметничка остварења, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 14 Правилника о ближим минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом Саду 
и члановима 2 и 3 Правилника о минималним крите-
ријумима за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент и 
заснивање радног односа

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

професора на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрањена 
докторска дисертација из области Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, да је прет-



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3714.04.2021. |  Број 929 |   

ходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним 
условима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарад-
ника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 
краћу биографију са библиографијом (списак радо-
ва); уверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоима студија; за дипломе стечене у 
иностранству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе; фотокопирану 
или очитану личну карту; потврду о оцени резултата 
педагошког рада-мишљење студената, уколико кан-
дидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској 
установи; фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборници-
ма или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих уметничких 
остварења, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практикума или 
збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно 
стручну област за коју се бира, доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким пројек-
тима, оствареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским 
академским студијама. За избор у звање: доцента и 
доцецнта из поља уметности, ванредног или редо-
вног професора приложити и: попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за избор 
у звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_
v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https: //
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje. Канди-
дат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандида-
та, за сваку одредницу коју кандидат испуњава нео-
пходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, 
потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, 
органима управљања и сл., неопходно је доставити 
потврду надлежних институција или навести линк са 
сајта институције на ком се јасно види кандидатово 
учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о именовању 
комисије. За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити потврду о 
учешћу или навести линк са сајта институције на ком 
се јасно види кандидатово учешће у раду. За избор у 
звање редовног професора, као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, поред 
које кандидат може доставити и друге доказе (науч-
не радове у којима се види цитираност, одштампану 
листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад 
који представља услов за избор у звање наставника 
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду 
уредништва часописа са подацима о називу чланка, 
ауторима и завршеном процесу рецензирања. Прија-
ве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа, посебно. 
Комисија ће разматрати само благовремене прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Јавноправну и 

заснивање радног односа на радном 
месту наставника за наставни 

предмет Уставно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив доктора прав-
них наука, претходно завршен правни факултет и сте-
чен академски назив магистра правних наука, односно 
претходно завршене основне и мастер академске сту-
дије права. Услови за избор су предвиђени Законом 
о високом образовању („Службени гласник Р Србије”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 
6/2020 – др. закони), Статутом Универзитета, Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом Саду, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима и поступку 
за избор у звање и заснивање радног односа настав-
ника и сарадника на Правном факултету у Новом 
Саду и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова на Правном факултету у Новом Саду. 
Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому или уверење о научном 
степену/називу доктора правних наука (оригинал или 
оверену фотокопију), диплому о завршеном правном 
факултету (оригинал или оверену фотокопију), дипло-
му о стеченом академском називу магистра правних 
наука (оригинал или оверену фотокопију), односно 
дипломе о завршеним основним и мастер академским 
студијама права (оригинали или оверене фотокопије), 
списак својих научних радова и по један примерак тих 
радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Правни факултет 
у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-
ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/417-633

e-mail: office@fepps.edu.rs

Наставник за ужу научну област 
Приватно-правних наука

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Пријаве са потребном 
документацијом, којом се доказује испуњеност усло-
ва, подносе се у седишту Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 124

тел. 021/450-188 лок. 124

Асиситент за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, група 
предмета Рукомет

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски 
назив магистра наука и прихваћена тема докторске 
дисертације са завршеним претходним нивоима сту-
дија са укупном просечном оценом најмање 8. Кан-
дидат треба да испуњава услове који су предвиђени 
Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, број 88/17) и Статутом Факултета спорта и 
физичког васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, доказе о испуњености услова из 
конкурса (оверену копију дипломе Факултета спор-
та и физичког васпитања, оверену копију дипломе о 

завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом 
академском називу магистра наука и потврду о упи-
саним докторским студијама или потврду о прихва-
тању теме докторске дисертације на Факултету спор-
та и физичког васпитања) и доказ о неосуђиваности 
(МУП). Пријаве са документацијом подносе се општој 
служби Факултета спорта и физичког васпитања у 
Новом Саду, Ловћенска 16. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
021/450-188 локал 124.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН 
– НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Доцент у ужој научној области 
Теорија медија и комуникације

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање рад-
ног односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, и 79 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон и 73/2018). Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија са неопходим подацима за 
писање извештаја, дипломе, списак објављених радо-
ва и остала документација), достављају се на адресу: 
Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, Његоше-
ва 1/а. Контакт телефон: 021/2155-183.

ПАНЧЕВО

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1

тел. 013/751-511
e-mail: osboraradic@gmail.com

Оглас објављен 07.04.2021. године, у публикацији 
„Послови” (број 928, страна 67), за радно место: 
дипломирани економиста за финансијско-рачуновод-
ствене послове, исправља се у дело ОСТАЛО, тако 
што се у последњој реченици брише текст: са назна-
ком „Конкурс за директора”. У свему осталом, конкурс 
остаје исти, а рок од 8 дана се наставља од момента 
објављивања исправке конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево
Змај Јове Јовановића 3

Наставник предметне наставе – 
физика 

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 
запосленог док му траје мандат на месту 
директора, а најкасније до 14.03.2025. 

године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако: 1) 
има одговарајуће образовање и то: за радно место 
наставник предметне наставе – физика, из члана 3 
тачка 8 Правилника о степену и врести образовања 
за наставнике и стручне сараднике у основној школи: 
професор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију, професор физике и основе технике, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, профе-
сор физике и математике, дипломирани астрофизи-
чар, дипломирани физичар за примењену физику и 
информатику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за примењену физи-
ку, професор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани професор физике 
и хемије за основну школу, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани педагог за физику и општетехнич-
ко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике-информатике, дипло-
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мирани физичар – медицинска физика, дипломира-
ни професор физике мастер, дипломирани физичар 
мастер, мастер физичар, мастер професор физике, 
мастер професор физике и хемије, мастер професор 
физике и информатике, дипломирани физичар – мас-
тер физике-метеорологије, дипломирани физичар – 
мастер физике-астрономије, дипломирани физичар 
мастер медицинске физике, дипломирани професор 
физике – хемије, мастер, дипломирани професор 
физике – информатике, мастер, дипломирани физи-
чар – професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар – теоријска и експериментална физика мастер, 
дипломирани физичар – примењена и компјутерска 
физика – мастер, дипломирани физичар – примењена 
физика и информатика – мастер, дипломирани физи-
чар професор физике и основа технике за основну 
школу – мастер, дипломирани физичар – професор 
физике и хемије за основну школу – мастер; мастер 
професор математике и физике; мастер професор 
информатике и физике; дипломирани физичар – 
информатичар; мастер професор предметне наставе; 
лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области физике; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела 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 законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 
5) зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати попуња-
вају пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају установи. 
Сваки кандидат који учествује на конкурсу дужан је 
да достави: 1. попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2. потписану пријаву на кон-
курс са кратком биографијом; 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; 4. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); 6. доказ о неосуђива-
ности – извод из казнене евиденције, који издаје МУП 
Србије (не старији од шест месеци); 7. доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језиик на којем се изводи 
образовано-васпитни рад); 8. доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду). Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју име-
нује директор школе. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на бројеве теле-
фона које су навели у својим пријавама. Разговор са 
канидатима ће се обавити у просторијама школе, а о 
месту и времену ће бити благовремено обавештени. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се тра-
же конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте и сте-
пена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Службени гласник РС”, бр. 
87/18). Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ 
„Јован Јовановић Змај”, Панчево, Змај Јове Јовано-
вића 3, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, са назнаком: „За 
конкурс”. За додатне информације, можете се обра-
тити школи на број телефона: 013/346-023, као и на 
мејл-адресу: skola@zmajpancevo.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник у продуженом боравку

Мајстор одржавања – домар

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице које: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, одузимање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 дискрими-
наторно понашања; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Горе наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Кандидат за наведена радна мес-
та, од тачке (1) треба да испуњава услове у погледу 
врсте и степена образовања: лице са одговарајућим 
високим образовањем: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем. Степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) за одговарајуће послове наставе. 
Кандидат за наведено радно место тачке 1 (2) тре-
ба да испуњава услове предвиђене чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) као и да има 
одговарајуће образовање предвиђено актом школе – 
III/IV степен стручне спреме, браварске, столарске, 
машинске, електро или сродне струке. Кандидат за 
наведено радно место тачке (1 и 2) треба да испуња-
ва услове предвиђене чл. 139, 140 и 144 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) као и 
да има одговарајуће образовање предвиђено Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017 13/2018 и 11/2019). У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете). Кандидат заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом треба да достави: 1) 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 

држављанству – копија); 2) оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3) доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које му је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као ни за кривична дела: насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старији од 6 месеци, 4) доказ о знању 
српског језика/доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем ће остваривати образовно-васпитни рад 
код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику / на српском 
језику и на језику на којем ће остваривати образов-
но-васпитни рад код послодавца); 5) радну биогра-
фију (осим за лица која први пут заснивају радни 
однос); за послове наставника лица која имају поло-
жен стручни испит могу доставити оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (није обавезно). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Код 
кандидата који уђу у ужи избор вршиће се предходна 
провера психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима код надлежне филијале службе за запо-
шљавање и биће позвани на разговор. Попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја) са потребном документацијом 
се доставља у року од 8 дана од дана оглашавања у 
публикацији „Послови” непосредно или путем поште 
на адресу: ОШ „Исидора Секулић” Панчево, Серда-
ра Јанка Вукотића 7, 26000 Панчево, са назнаком „За 
конкурс”. Након истека рока за достављање пријаве 
није могуће доставити доказе о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПИРОТ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник предметне наставе – 
математика

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

22,22% радног времена

Наставник предметне наставе – 
математика

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

запослене са одсуства са рада ради 
посебне неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) канди-
дати морају испуњавати услове за пријем у радни 
однос утврђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 
(II) и 6/2020, у даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да 
имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3) ЗОСОВ (уверење треба да буде издато након 
расписивања конкурса, тј. уз пријаву приложити ори-
гинал или оверену фотокопију издаје МУП-а Репу-
блике Србије) 4) држављанство Републике Србије; 
5) да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао на 
српском језику). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1), 3) –5) члана 139 ЗОСОВ подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тач-
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ка 2) овог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. У погледу степена и врсте образовања, 
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо 
образовање, предвиђено чланом 140 ЗОСОВ и сходно 
члану 142 став 1 ЗОСОВ – образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ. За 
кандидате који ово образовање не поседују, у складу 
са чланом 142 став 2 ЗОСОВ наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу.

У погледу степена и врсте образовања, односно одго-
варајућег високог образовања, кандидат треба да 
испуњава прописане услове сходно члану 2 став 1 
тачка 13) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 
2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 14/2020 и 15/2020). Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Приликом подношења пријаве на 
конкурс, уз попуњени пријавни формулар и пријаву 
са биографијом (у којој се обавезно наводи да ли 
су вршили психолошку процену способности код 
надлежне службе за послове запошљавања и када су 
је вршили), кандидат је обавезан да приложи следеће 
доказе: да има одговарајуће образовање (оверена 
фотокопија дипломе или уверење о дипломирању); 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3) ЗОСОВ; доказ о испуњености услова из члана 142 
став 1 ЗОСОВ – оверену фотокопију додатка дипло-
ми из ког се види да је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије или потврду факултета 
да је положио ове испите, односно оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). 
Средња стручна школа у Пироту, као руковалац пода-
цима о личности, предузимаће све потребне техничке 
и организационе мере за заштиту личних података 
кандидата, ради спречавања случајног или незако-
нитог уништења, или случајног губитка, измена, 
неовлашћеног откривања, коришћења или приступа 
подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
а у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Службени гласник РС”, број 87/18). Пријава са 
доказима о испуњености услова огласа, као и са оба-
везним контакт телефоном и адресом пребивалишта, 
подноси се на адресу: Средња стручна школа, Ћирила 
и Методија 29, 18300 Пирот (обавезно са повратни-
цом) или у просторијама секретаријата школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон: 010/311-426. По завршеном конкурсу доку-
ментација се не враћа кандидатима. Неблаговреме-
но поднете пријаве и пријаве без потребне тражене 
документације неће се разматрати, као ни пријаве 
кандидата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12233 Голубац, Рудничка 9

тел. 012/678-129, 012/638-642

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана због 
избора на дужност директора друге 

школе у другом мандату, а најкасније до 
26.01.2025. године, за рад у издвојеном 

одељењу у Војилову – комбиновано 
одељење

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), као и 
да имају одговарајуће образовање прописано Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018). Докази које кандидати треба да приложе 
уз пријаву: 1) да имају одговарајуће образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) или 
б) на студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
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 дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик, образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова о одговарајућем образовању, 
држављанству, о неосуђиваности и знању српског 
језика саставни су део пријаве за конкурс и подносе 
се у виду оверених фотокопија, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Решење о избору кандидата донеће конурсна 
комисија, у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и 
потребну документацију послати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Лица задужена за давање оба-
вештења о конкурсу су секретар школе, телефон: 
066/6678-161 и директор школе, тел. 064/1477-441. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац
VI личке дивизије 32

тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник ликовне културе
на одређено време,  

са 30% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време,  

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2019) стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.9.2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 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 и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 
1 овог закона. Кандидат треба да поседује: уверење 
о држављанству (у оригиналу или овереној копији); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандида-
том); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања и давања мита. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ да је положио стручни испит 
– испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); доказ из Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци; 
доказ из надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак; попуњен пријавни формулар 
скинут са интернет странице Министарства просвете 
науке и технолошког развоја. Кандидат мора да зна 
српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
званичног објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве сла-
ти на адресу: Основна школа „Десанка Максимовић”, 
12000 Пожаревац, 6. личке дивизије 32.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Каменичка 8

тел. 012/643-232

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са функције
УСЛОВИ: Кандидати за радно место секретара треба 
да испуњавају услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 

Посао се не чека, посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140–142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020 и 15/2020). Кандидат за наведе-
но радно место мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља установи. Дока-
зи о испуњености услова подносе се уз пријаву на 
конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс, кандидат поред биографије и копије лич-
не карте треба да приложи у оригиналу или овере-
не копије (не старије од 6 месеци): диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности, 
доказ да није покренут кривични поступак, доказ да 
није утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
који буде изабран у ужи избор упућује се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат подноси пријаву са доказима о испуњавању 
услова у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за секретара школе”, на адресу: Техничка 
школа, Каменичка 8, 12320 Жагубица. Рок за подно-
шење пријава кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити код 
секретара школе на број телефона: 012/643-232, рад-
ним данима од 08.00 до 14.00 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Каменичка 8

тел. 012/643-232

1. Наставник српског језика и 
књижевности

са 72% радног времена

2. Наставник енглеског језика
са 55,55% радног времена

3. Наставник рачунарства и 
информатике

са 20% радног времена

4. Наставник математике

5. Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати под редним бројевима 1–4 треба 
да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140–142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника 

и васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 
и 15/2020). Кандидати за радно место под редним 
бројем 5 треба да испуњавају услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и да 
имају одговарајуће образовање у складу са Уредбом 
о каталогу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Службени глас-
ник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018). Кандидати 
за наведена радна места морају да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву 
на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученици-
ма прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати поред биографије и 
копије личне карте треба да приложе у оригиналу 
или оверене копије (не старије од 6 месеци): дипло-
му о стеченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности, доказ да није покренут кривични поступак, 
доказ да није утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидати подносе пријаву са доказима о 
испуњавању услова у затвореној коверти, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за ________ (навести радно 
место на које се конкурише)”, на адресу: Техничка 
школа, Каменичка 8, 12320 Жагубица. Рок за подно-
шење пријава кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити код 
секретара школе на број телефона: 012/643-232, рад-
ним данима од 08.00 до 14.00 часова.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

тел. 020/741-185

Наставник босанског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1. Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава услове за пријем у радни однос 
прописане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), и 
то да имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и према 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), 
и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 

студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. да канди-
дат има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и босански језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који преузима на зва-
ничној страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља следећу документацију: 1. оверен 
препис или оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима – доставља пре закључења 
уговора о раду кандидат који заснује радни однос по 
конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања кандидат прибавља у 
надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 
месеци, у оригиналу или овереној копији; 4. уверење 
о држављанству РС, оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци; 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); 6. доказ о 
знању српског језика као језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; доказ о познавању босанског језика 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад уколико одговарајуће образовање није стече-
но на босанском језику, кандидат доставља у виду 
потврде или уверења да је положио испит из босанс-
ког језика по програму одговарајуће високо-школске 
установе. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуња-
вали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из прет-
ходног става и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) пре закључења угово-
ра о раду. Тражена документа достављају се у ориги-
налу или овереној копији, лично или послати у затво-
реној коверти на адресу: ОШ „12. децембар”, Нова 
бб, 36310 Сјеница, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за 
информације: 020/741-185 (директор школе).

Национална служба
за запошљавање



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4114.04.2021. |  Број 929 |   

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 83

тел. 026/4617-380

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. занимање: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар – информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор информатике – 
математике, дипломирани математичар – астроном, 
дипломирани математичар – примењена математика, 
дипломирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике мастер, дипломирани математичар 
мастер, дипломирани инжењер математике мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани математичар професор математике, дипломи-
рани математичар – теоријска математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије – математике, 
професор географије – математике, професор физи-
ке – математике, професор биологије – математике, 
професор математике – теоријско усмерење, профе-
сор математике – теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар, дипломирани математичар 
– механичар, мастер професор предметне наставе; 
лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и информатике. 
2. поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собност, 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца или да 
кандидати нису правоснажном пресудом осуђивани 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. држављанство Републике Србије, 5. знање 
српског језика. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом школи достављају: 1. радну 
биографију, 2. уверење о држављанству, 3. диплому 
или уверење о стеченом образовању, 4. уверење о 
положеном испиту за лиценцу или уверење о положе-
ним испитима из психологије, педагогије и методике 
од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (уколико поседује), 5. уве-
рење о неосуђиваности које издаје надлежна поли-
цијаска управа, 6. кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику потребно је да приложе 
доказ о знању српског језика. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Потребно је тражена документа приложити у ори-
гиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити 
старија од 6 месеци). Уверење о држављанству и 
о неосуђиваности не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење 
о стеченом образовању, оно не сме бити старије од 
6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које су достављене неоверене фотоко-
пије потребних докумената, неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, лично или телефоном: 
026/4617-380.

СОМБОР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ

 „ВУК КАРАЏИЋ”
25000 Сомбор

Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове пред-
виђене чланом 122 став 2, 5, и 6 као и чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да поседују одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника, педагога 
или психолога и то за рад у школи оне врсте и под-
ручја рада којој припада школа: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групепред-
мета: 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године: испуњеност услова за пријем 
у радни однос у установи (члан 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); да имају одго-
варајуће образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, 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 дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик; дозвола за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обу-
ка и положен испит за директора установе; најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора може бити изабрано и лице које поседује 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за настав-
ника оне врсте школе којој припада школа, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, за наставника те 
врсте школе, 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 васпитања и образовања, после стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: биографске податке / радну биографију; 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању: оверену фотокопију дозволе 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(испит за лиценцу): оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе (ако је 
кандидат поседује): доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), доставља се пре закључења уговора 
о раду; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском перио-
ду је стечено радно искуство); оригинал или овере-

на фотокопија доказа о неосуђиваности правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична 
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 за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање – издат од полицијске управе или суда 
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс); оригинал или оверена фотокопија доказа 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптуженог предлога за кривична дела из чла-
на 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања, а у 
складу са чланом 7 став 5 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и вас-
питања; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс); извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад – диплома о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању или 
потврда о положеном испиту из језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; оверена фото-
копија доказа о резултату стручно-педагошког над-
зора (извештаји просветног саветника) – кандидат је 
дужан да достави извештаје уколико је над његовим 
радом вршен стручно-педагошки надзор; уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе дужно је да поред дока-
за из претходне клаузуле достави и резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања-оверена фотокопија; попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве комисија неће узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе са назнаком: „Пријава на конкурс за 
избор директора” или доставити лично у секретаријат 
школе, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова, 
на наведеној адреси. Одлука министра о именовању 
директора биће донета након спроведеног поступка у 
законом прописаном року, а о резултатима конкурса 
кандидати ће бити обавештени након пријема решења 
донетог од стране Министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефо-
на: 025/459-081.

Пословни центри НСЗ



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 929 | 14.04.2021.42

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

22300 Стара Пазова
Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223 
факс: 022/310-565

e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће обра-
зовање, и то више образовање односно одговарајуће 
високо образовање из области педагошких наука 
на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање – васпитач; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног 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 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 и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад.

ОСТАЛО: 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 приложе-
ног попуњеног формулара сматраће се непотпуним и 
неће бити узете у разматрање. Уз попуњен пријавни 
формулар потребно је приложити: радну биографију 
(CV), тачну адресу пребивалишта, контакт телефон 
и имејл-адресу; доказ о стеченом образовању; доказ 
да кандидат није осуђен правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19 и 6/2020) и то: уверење из казнене евиденције 
издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених 
(нови образац са холограмом, трајно важење); доказ 
о знању српског језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (кандидат који није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, потребно је 
да достави уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, односно пре-
пису који мора бити оверен у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени 
гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (лекарско уверење) дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кан-
дидат 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 подно-
се искључиво лично или путем препоручене пошиљке 
на адресу предшколске установе, са назнаком: „За 
конкурс за заснивање радног односа (назив посла)”, 
у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу 
се добити у кадровској служби, на број телефона: 
022/311-223 од 8.00 до 14.00 сати. Решење о избору 
кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 154 
став 7 Закона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Сремска Митровица, Ратарска 5 

тел. 022/621-021, факс: 022/612-459 
e-mail: zmajsm@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може 
да се пријави кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 139, 140 став 1, 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 6/20) и опште услове: лице које је стекло 
одговарајуће образовање и то (на студијама другог 
степена, мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутен-
тично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. годи-
не, на основним студијама од најмање 4 године по 
пропису које је уређивало високо образовање до 
10.09.2005. године; дозволу за рад наставника, педа-
гога или психолога и то за рад у школи у подручју 
рада којој припада школа; обуку и положен испит 
за директора школе, (а ако кандидат први пут кон-
курише за директора биће у обавези да то положи у 
законском року и прилаже уверење о стручном испи-
ту), да је држављанин РС, најмање 8 година рада на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
образовања, да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом (за кривична дела за која је изречена 
безусловна казна затвора од најмање 3 месеца) као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, за запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тивправног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, доказ да зна 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад, 
осим кандидата који су образовање стекли на том 
језику. Кандидат подноси: молбу са кратком биогра-
фијом; диплому о стручној спреми (оверену фотоко-
пију); документацију којом доказује испуњење тра-
жених услова: уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци, уверење о пложеном стручном испи-
ту, потврду о радном стажу у просвети), уверење да 
није осуђиван (МУП и основни суд); лекарско уве-
рење да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – доставити 
по доношењу одлуке. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити писмено на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

СУБОТИЦА

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ 
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа
и стицање звања

Наставника за научну / ужу научну 
област Дидактичко-методичке науке 

– доцент
за рад на мађарском наставном језику, 

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: У звање доцента може бити изабрано лице 
које је претходне степене студија завршило са про-
сечном оценом најмање осам (8), односно које има 
најмање три године педагошког искуства на високо- 
школској установи, има научни назив доктора наука, 
и има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама. 
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују 
се општим актом Факултета и општима актима Уни-
верзитета у Новом Саду у складу са минималним 
условима за избор у звања наставника на универзи-
тету из члана 12. став 1 тачка 15) овог Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – 
др. закони), као и у складу са осталим условима за 
избор наставника Факултета предвиђени одредбама 
истог Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони) и општима актима 
Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факулте-
та на мађарском наставном језику у Суботици. Лице 
које је правноснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи 
не може стећи звање наставника, односно сарадника. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: стручна 
биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми 
– оригинали или оверене копије, о завршеним основ-
ним, мастер (магистарских) и докторским студијама/
дипломе о стеченом научном називу доктора наука из 
одговорајуће научне области, извод из матичне књи-
ге рођених – оригинал или оверена копија, уверење о 
држављанству – оригинал или оверена копија, списак 
научних радова, радови (у папирном или електрон-
ском облику на CD-у); лекарско уверење, уверења о 
неосуђиваности подносе се Учитељском факултету на 
мађарском наставном језику у Суботици, на адресу: 
Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узимати у обзир.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ 
ШКОЛА „ЗДРУЖЕНА ШКОЛА”

24300 Бачка Топола, Школска 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има држављанство РС; да има стечено обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да 
испуњава услове за једно од радних места у ССОШ 
„Здружена школа”, предвиђено Актом о систематиза-
цији послова (секретара установе, стручног сарадника 
– логопеда, руководиоца финансијско-рачуноводстве-
них послова, шефа рачуноводства, дипломираног еко-
номисте за финансијско рачуноводствен послове); да 
има најмање пет година радног искуства у струци; да 
има општу здравствену способност; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита 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 за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе лично, препорученом 
пошиљком или на начин који омогућава подношење 
потпуне документације, сваког радног дана у седишту 
Стручне службе основних школа “Здружена школа” из 
Бачке Тополе (Школска 2), од 7.00 до 14.00 часова. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1) 
уверење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, 3) оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
4) потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања, 5) радну биографију; 6) уверење из 
основног суда да се против њега не води кривични 
поступак и уверење из казнене евиденције да није 
осуђиван за кривична дела утврђена законом. Доказ 
о општој здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду. Ближе информације се 
могу добити на горе наведеном броју телефона.



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4314.04.2021. |  Број 929 |   

ШАБАЦ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

Наставник стручних предмета 
прехрамбене групе

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана 

(замена одсутне запослене до повратка 
са породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета)

Наставник стручних предмета 
пољопривредне групе из области 

хортикултуре и пејзажне 
архитектуре

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана 

(замена одсутне запослене до повратка 
са породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021). 
Сви кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да 
испуњавају и услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 2. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених; 4. 
потврду да није осуђиван 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. краћу биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
лекарско уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Про-
веру психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту“). Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима, заједно са одшампаним пријавним 
формуларом, достављају се на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

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

његовог повратка, а најкасније  
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 08/2020, 16/2020 
и 19/2020); 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем остварују образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштам-
пан пријавни формулар кандидати треба да доставе 
следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, не ста-
рији од 6 месеци (овај документ издаје МУП – поли-
цијска управа), оригинал или оверена фотокопија; 3. 
уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); 4. доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад при-
лаже кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику, тако што подноси доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се на горе наведену 
адресу.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства, издвојено 
одељење Варна 

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције, 
а најкасније до 31.08.2021. године, 
издвојена одељења Грушић и Десић

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему – 
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посеб-
не услове из чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 06/2020 – и др. 
закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву 
на конкурс налази се на сајту МПНТР) са кратком 

биографијом поднесе и доказ о: 1. одговарајућој 
врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима; 3. 
потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; 5. доказ о познавању српског 
језика и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 
3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаго-
времене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве 
слати на горенаведену адресу или лично предати у 
Секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

тел. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
– УС и 113/17) испуњава и посебне услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19 и 6/2020), односно чл. 26 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Николај 
Велимировић” Шабац, и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци); 3) да није пра-
воснажном судском пресудом осуђиван 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, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
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, дискриминатор-
но понашање, што онемогућава рад у образовању; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености наведених услова 
саставни су део пријаве на конкурс, осим доказа из 
тач. 2) који се прибавља пре закључења уговора о 
раду. У смислу услова из тачке 1) која се тиче образо-
вања кандидата, Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Николај Велимировић” 
Шабац, прописано је следеће: За обављање посло-
ва радног места секретара школе може се засновати 
радни однос са лицем које испуњава услове прописа-
не чланом 26 овог Правилника, као и следеће услове: 
високо образовање стечено на: 1) студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), дипло-
мирани правник мастер, 2) дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.9.2005. 
године. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
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држављанству, односно извод из матичних књиге 
рођених), оверени препис / фотокопију дипломе 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), доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања и биогра-
фију (CV). Пријаве се достављају на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за секретара школе” или лично 
у секретаријату школе. Ближа обавештења могу се 
добити у школи, на број телефона: 015/350-483.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/711-498

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 122, 
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (” Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
108/15), и то: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) на студијама другог степена (мастер студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2. студије другог степена из 
научне, односно стручне области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1. 
тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне области, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (да испуњава услове за наставника 
ове школе, педагога или психолога); да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценцу или стручни испит); да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да је прошао обуку и положио испит за дирек-
тора установе; да кандидат има психичку, физичку и 
здравстевну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања и чл. 
7. Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања и непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са 
законом; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања прописа-
но је да кандидат за директора не може да буде лице 
које је правоснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да предност за избор дирек-
тора има кандидат који је стекао нека од звања према 
прописима из образовања; да кандидат за директора 
не може да оствари предност приликом избора ако је 
у току избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом. Правилником је такође прописано 
да предност за избор директора има кандидат који 
је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања (кандидат који је стекао нека од звања у 
процесу напредовања у току рада може да приложе 
и доказ о томе, овај доказ није обавезан). Комисија 

за избор директора цениће и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује, као и доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе. Уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са 
званичног сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидат треба да приложи: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или ове-
рену фотокопију потврде о радном искуству у области 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања (не старију од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузиамање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење прив-
редног суда да није правоснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 30 дана); уверење 
основног суда да против кандидата у току избора није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога оргинал за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против праног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или 
оверена фотокопија издато након објављивања кон-
курса), доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извешатај просветног 
саветника) уколико је надзор вршен, а уколико се на 
конкурс пријави кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе, дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену 
фотокопију извештаја); биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, са предлогом програма рада 
директора школе; друге доказе о својим стручним и 
организационим способностима. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. Директора школе именује минис-
тар на период од четири године. Поступак за избор 
директора спроводи комисија за избор директора, име-
нована од стране Школског одбора. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, се подноси школи поштом, препорученом 
пошиљком, у затвореној коверти, на адресу: Технич-
ка школа у Пожеги, 31210 Пожега, Вука Караџића 6, 
са назнаком: „Конкурс за директора школе”, или се 
предају лично код секретара школе, радним даном 
од 10 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити код секретара школе и путем телефона: 
031/711-498.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

31000 Ужице
Норвешких интернираца 18

тел. 031/562-981

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од два 

разреда, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, у 

издвојеном одељењу Љубање
УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба да 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме у складу са чл. 139, 
140 и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/20) и чланом 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/2019), 
да у складу са чланом 142 Закона има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова. Да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
одштампан образац пријавног формулара, кандида-
ти достављају доказ о испуњености услова у погледу 
стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе не старија од 6 месеци), доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и праксу у установи, стечено на 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и уве-
рење или потврду о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци). Образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете науке и 
технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси 
http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ОШ „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ”
14206 Поћута, Поћута бб

тел. 014/3573-107 

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2. и чланом 122. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то: да поседује одговарајуће образовање и то: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; лице из става 1. тачка 1) подтачка 2) 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 3. да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; да је 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4514.04.2021. |  Број 929 |   

прошао обуку и положен испит за директора устано-
ве; 4. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 5. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 6. да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, против кога није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела; 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања. („Службени гласник РС”, број: 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), дужност директора 
може да обавља и лице које има образовање из члана 
140 став 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања, („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/19 и 6/20), за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника или стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи образовања 
након стеченог образовања. Уз попуњен пријав-
ни формулар, који се преузима са званичног сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, кандидат је дужан да достави следећу документа-
цију: диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену фотокопују); оригинал или 
оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о 
радном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал); уверење из надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова (полицијске управе) да кан-
дидат није у кривичној евиденцији (не старију од 6 
месеци); уверења основног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога – за наведена кривична дела, издато након 
објављивања конкурса; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију); лекарско уверење, не старије од 
шест месеци, да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(оригинал или оверена копија); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао 
појединачни стручно-педагошки надзор), а уколико 
нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву 
на околност недостављања извештаја; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања доставља кандидат на кон-
курсу који је претходно обављао дужност директора 
школе; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се непосредно секрета-
ријату школе или поштом на горе наведену адресу са 
назнаком “Пријава на конкурс за директора”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Школа нема обавезу враћања конкурсне документа-
ције. Ближа обавештења могу се добити код секрета-
ра школе, на телефон број: 014/3573-107.

ВРАЊЕ

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб

тел. 017/812-870

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може се 
пријавити лице које испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/20): да има 
одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника и стручног сарадника стечено 
на: 1) студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, милтидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
б) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Дужност директо-
ра школе може да обавља лице који 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 педагога и психо-
лога, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужност 
директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, односно лице са одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем, да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. За директора школе 
кандидат треба: да испуњава услове за наставника 
те врсте школе, за педагога или психолога; да има 
дозволу за рад за наставника или стручног сарад-
ника; да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност положи наведени 
испит); да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање 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 човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 доста-
ви 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. септембра 2005. 
године подносе оверену фотокопију дипломе и 
основних и мастер студија); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад, лиценца); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора); 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 мати-
чне књиге рођених (оригинал илиоверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да се не води истрага или није подигнута оптуж-
ница (оригинал, не старије од шест месеци); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања, у складу са одредбама 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије, оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (потврда привредног суда, оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уве-
рење из основног и вишег суда да кандидат није под 
истрагом и да није осуђиван, из основног и вишег 
јавног тужилаштва; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал, не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика (доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду (извештај просветног савет-
ника), за кандидата који поседује тај доказ (оверена 
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); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе; доказе 
о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). 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 комисије за избор директора 
школе, по истеку рока за подношење пријава на кон-
курс. Кандидат који се пријављује на радно место 
директора попуњава пријавни формулар (образац 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља лично или поштом на адресу 
школе, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава 
на конкурс за избор директора школе”, радним дани-
ма 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: Гимназија „Светозар Марковић” у Сурдулици 
бб, 17530 Сурдулица. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање дока-
за о испуњености услова. Пријаве са документацијом 
се не враћају, задржавају се у архиви школе. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на телефон: 017/812-870.

Пословни центри НСЗ
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ”

17530 Сурдулица
Јелашница бб

тел. 017/476-250

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може се 
пријавити лице које испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/20); да има 
одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника и стручног сарадника стечено на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
милтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка б) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Дужност директора школе може да обавља лице 
који има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем, из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, односно лице са одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. За директора школе кандидат 
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 (иза-
брани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да у року од 2 године од дана ступања 
на дужност положи наведени испит); да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних 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 дискрими-
наторно понашање, што онемогућава рад у образо-
вању; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни 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 (кандида-
ти који су високо образовање стекли по прописима 
о високом образовању почев од 10. септембра 2005. 
године подносе оверену фотокопију дипломе и основ-
них и мастер студија); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (дозволи 

за рад – лиценца); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); потврду да има нај-
мање осам година рада у области образовања и вас-
питања, 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 фотокопија, не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног суда да се не води истрага или није 
подигнута оптужница (оригинал, не старије од шест 
месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања, у складу са одредбама 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије, оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци); доказ о неосуђива-
ности 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 психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (оригинал не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) за кан-
дидата на конкурсу који поседује тај доказ (оверена 
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); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе; доказе 
о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). 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 позва-
ни на интервју од стране комисије за избор директо-
ра школе, по истеку рока за подношење пријава на 
конкурс. Кандидат који се пријављује на радно место 
директора попуњава пријавни формулар (образац на 
заваничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром 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: Основ-
на школа „Бора Станковић” Јелашница, Сурдулица. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Након истека рока за достављање пријава 
није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Пријаве са документацијом се не враћају, задржа-
вају се у архиви школе. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 017/476-
250. Конкурс спроводи конкурсна комисија образована 
од стране Школског одбора.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб

тел. 017/815-051

Професор шумарске групе предмета
на одређено време до повратка радника 
са функције, са 67,86% радног времена
УСЛОВИ: завршен шумарски факултет, звање дипло-
мирани шумарски инжењер, мастер инжењер шумар-
ства. Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 10/2019 и 6/2020), и то: да поседу-
је одговарајуће образовање за наставника у складу с 
одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручној шко-
ли; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 међуна родним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тач. 1, 3, 5 овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа доку-
мента: диплому или уверење о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену копију), доказ 
да кандидат није осуђен правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. /2017, 10/2019 и 6/2020), 
и то: уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични посту-
пак (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
копију), уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
копију), доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, тј. 
доказе о испуњености услова, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи 
(поштом или лично) на горе наведену адресу, са наз-
наком: „Конкурс за пријем у радни однос на одређе-
но време (не отварати)”, односно са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос на одређено време (не 
отварати)”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Дока-
зи о испуњавању услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, 
морају бити оверени у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир приликом 
доношења одлуке о избору кандидата по овом кон-
курсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе. Контакт телефон: 017/815-051.

Посао се не чека, посао се тражи
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ВРШАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: завршена основна 
школа; познавање прописа у вези са хигијеном (дезин-
секција и дератизација и др.); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписану биографију кандидата; доказ о стеченом 
образовању (оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења); доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал / оверена копија уверења о 
држављанству); фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал / оверену копију уверења о неос-
уђиваности. Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурс: дипл. правник Миљана Ђура, секре-
тар Установе, тел. 013/831-700. Пријаве треба слати 
на адресу: Предшколска установа „Чаролија” Вршац, 
Ђуре Јакшића 3.

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: има одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; или на 
студијама првог степена (основне струковне сту-
дије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или више образовање са звањем васпитач; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; није осуђиван 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписану биографију кандидата; доказ о стеченом 
образовању (оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења); доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал /оверена копија уверења о 
држављанству); фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал / оверену копију уверења о неос-
уђиваности. Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурс: дипл. правник Миљана Ђура, секре-
тар Установе, контакт телефон: 013/831-700. Пријаве 
слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија” 
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5

тел. 018/830-822

Наставник предметне наставе – 
математика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане одредбама чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20), на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета или студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз услов да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, или 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) 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 кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат попуњава формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (уписати број телефо-
на / имејл-адресу). Одштампан формулар доставити 
школи уз следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе (односно оверену фотокопију уверења уко-
лико диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања; кандидат који има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење 
(оригинал или оверена фотокопија) високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; кандидат који нема образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на је обавезан да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као 
и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се 
да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на); уверење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику доставља 

доказ (оригинал или оверену фотокопију уверење 
или потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; 
биографија (пожељна). Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели или на наведене 
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене и обавити разговор са њима. О 
терминима за разговор кандидати ће бити обавеште-
ни путем телефона на бројеве које су навели или на 
наведене имејл-адресе. Конкурсна комисија ће доне-
ти решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора. Лекарско уверење – 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” доставити поштом 
или лично на адресу: Основна школа „Митрополит 
Михаило” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 
Сокобања, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар

Насеље Краљевица бб

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 Закона о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и да имају 
одговарајуће образовање. Кандидат за радно место 
чистачице мора да има основно обрзовање, I степен 
стручне спреме; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања мита 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
миниторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, зна српски језик и језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс, 
као и доказе о испуњености услова, кандидати треба 
да доставе и оверене преписе, и то: сведочанство о 
завршеној основној школи, уверење – потврду о нео-
суђиваности (да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (да није старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља кандидат пре закључења угово-
ра о раду, а доказ да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз 
пријаву у случају да је одговарајуће образовање сте-
чено ван територије Републике Србије. Уз пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Послови, лично или на адресу Предшколске установе 
„Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована решењем 
од стране директора установе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом у Националну служ-
бу за запошљавање у Зајечару. Пријаву са потребном 
документацијом доставити: Предшколској установи 
„Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

23000 Зрењанин
Цара Душана 80/а

Чистачица
на одређено време  

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 – 
аутентично тумачење), кандидат треба да испуња-
ва и услове утврђене у члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 
и то: 1) да има завршену осмогодишњу школу (завр-
шено основно образовање и васпитање); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
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 дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати ради пријаве на конкурс тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал 
уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које према подацима из казне-
не евиденције издаје полицијска управа – уверење 
не сме бити старије од дана објављивања конкурса; 
оригинал уверење о држављанству Републике Србије 
које није старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). 
Напомена: све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника – нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс – чистачи-
ца”. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће разматрати. Документација коју канди-
дати доставе на конкурс се не враћа. Потпуне инфор-
мације кандидати могу добити од секретара школе 
путем телефона: 023/566-208.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

Ново Милошево

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора основе школе тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и услове прописане чл. 2–7 Правилника 
о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
108/2015), односно да има: 1. одговарајуће високо 
образовање за наставника школе и подручје рада, 
педагога или психолога стечено на: 1а) студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-

не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2 а) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице са образовањем из подтачке 
1а) тачка 1 и 2 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Кандидат 
треба и да има: 2. дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; 3. обуку и положен испит 
за директора установе (кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); 4. одгова-
рајуће радно искуство од најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 5. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да за кандидата није 
у поступку и на начин прописан законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 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 против њега није против њега покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
за горе назначена кривична дела; 7. држављанство 
Републике Србије; 8. да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик). С обзи-
ром да је ово поновљен конкурс, пошто по претходно 
расписаном конкурсу није изабран ниједан кандидат, 
за директора школе може да буде изабран и настав-
ник који, уз испуњеност осталих услова, има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања – одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више обра-
зовање и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидати са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 2 и кандида-
ти са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
3 наведеног закона на овом конкурсу су равноправни.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: 1. пријаву на конкурс на 
пријавном формулару који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2. радну биографију (са личним подаци-
ма, као и подацима о кретању у служби или радном 
односу); 3. предлог мера, организације и начина 
руковођења школом које би спровео као директор; 4. 
фотокопију личне карте, односно биометријски очи-
тане личне карте, 5. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (лица која имају 
образовање на студијама другог степена достављају 
доказ о завршеним студијама првог степена, основ-
ним и мастер студијама, као и додатак дипломи); 6. 
оригинал или оверену копију доказа о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за рад 
наставника и стручног сарадника; 7. оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора 
установе, уколико кандидат има положен испит; 8. 
потврду да има најмање осам година рада у устано-
ви образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања и послове које је обаваљао; 9. 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) – оригинал или оверена фотоко-
пија (не старије од 6 месеци); 10. уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 као ни за повреду забране из члано-
ва 110–113 Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старије од 6 (уверење надлежног 
МУП-а); 11. уверење да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница нити донето решење о 
одређивању притвора, не старије од 6 месеци (уве-
рење надлежног суда); 12. уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, не старије од 6 

месеци (уверење надлежног привредног суда); 13. 
оригинал или оверена копија уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); 14. извод из матичне 
књиге – оригинал или оверена копија (нов образац); 
15. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), уко-
лико је кандидат имао појединачни стручни надзор; 
16. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања (доставља 
кандидат који се пријављује на конкурс, а који је 
претходно обављао дужност директора установе); 
17. уколико кандидат није стекао високо образовање 
на језику на коме се остварује образовни-васпитни 
рад (српском језику), онда се мора приложити јав-
на исправа (диплома) или одговарајућа потврда да 
су више или средње образовање стекли на језику на 
ком се изводи образовни-васпитни рад (српском јези-
ку) или уверење/потврду да су положили испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, оригинал или оверена фотокопија. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Фотокопије докумената морају бити уредно 
оверене и исте се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова, са назнаком: „За конкурс”, слати 
лично или препорученом пошиљком на адресу: ОШ 
„Др Ђорђе Јоановић”, Маршала Тита 1, 23273 Ново 
Милошево. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи – у средњој музичкој 

школи за предмет Камерна музика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у рад-
ни однос у школи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, 
члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона): наставник је 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. 1. Учесник конкурса за рад-
но место наставник уметничких и стручних предме-
та у музичкој школи и одређених стручних предме-
та у стручној школи – у средњој музичкој школи за 
предмет Камерна музика треба да испуњава и услове 
из члана 4 став 1 тачка 26) Правилника о степену 
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и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19, 14/20 и 2/21), 
односно учесник конкурса треба да је: (1) мастер 
музички уметник, професионални статус виолиста, 
виолончелиста, контрабасиста, гитариста, харфис-
та, клавириста, оргуљаш, чембалиста, акордеониста, 
хармоникаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, сак-
софониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбони-
ста, тубиста, перкусиониста/ударач или соло певач; 
(2) мастер музички уметник, професионални статус 
камерни музичар; (3) дипломирани музичар – флау-
тиста; (4) дипломирани музичар – обоиста; (5) дипло-
мирани музичар – кларинетиста; (6) дипломирани 
музичар – саксофониста; (7) дипломирани музичар 
– фаготиста; (8) дипломирани музичар – хорниста; 
(9) дипломирани музичар – трубач; (10) дипломира-
ни музичар – тромбониста; (11) дипломирани музичар 
– харфиста; (12) дипломирани музичар – перкусио-
ниста; (13) дипломирани музичар – виолиниста; (14) 
дипломирани музичар – виолиста; (15) дипломирани 
музичар – виолончелиста; (16) дипломирани музичар 
– контрабасиста; (17) дипломирани музичар – гитари-
ста; (18) дипломирани музичар – акордеониста; (19) 
дипломирани музичар – пијаниста; (20) дипломира-
ни музичар – оргуљаш; (21) дипломирани музичар – 
чембалиста; (22) дипломирани музичар – соло певач; 
(23) дипломирани музичар – концертни и оперски 
певач; (24) академски музичар инструменталиста.

Корепетитор
у основној музичкој школи, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 55% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у рад-
ни однос у школи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, 
члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона): наставник је 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Учесник конкурса за радно 
место корепетитор у основној музичкој школи треба 
да испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 30) 
Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/13,2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба да 
је: (1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
(2) дипломирани музичар – пијаниста; (3) дипломи-
рани музичар – оргуљаш; (4) дипломирани музичар 
– чембалиста; (5) академски музичар пијаниста; (6) 
академски музичар оргуљаш; (7) академски музичар 
чембалиста; (8) мастер музички уметник, професио-
нални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; 
(9) мастер музички уметник, професионални статус: 
камерни музичар, са претходно завршеним основним 
академским студијама клавира, оргуља или чембала.

Корепетитор
у средњој музичкој школи, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 40% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у рад-
ни однос у школи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но 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 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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 којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тач-
ком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 
Закона): наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Учесник кон-
курса за радно место корепетитор у средњој музичкој 
школи треба да испуњава и услове из члана 4. став 1 
тачка 29) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју рада 
култура, уметност и јавно информисање („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 
2/17, 9/19, 14/20 и 2/21), односно учесник конкур-
са треба да је: (1) мастер музички уметник, профе-
сионални статус – клавириста, оргуљаш или чемба-
листа; (2) мастер музички уметник, професионални 
статус – камерни музичар; (3) дипломирани музичар, 
усмерење пијаниста; (4) дипломирани музичар – 
пијаниста; (5) дипломирани музичар – оргуљаш; (6) 
дипломирани музичар – чембалиста; (7) академски 
музичар пијаниста; (8) академски музичар оргуљаш; 
(9) академски музичар чембалиста; (10) дипломира-
ни клавириста. У складу са чланом 141 став 7 посло-
ве наставника, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на српском 
језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад) 
или је положило испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Обавезно 
образовање наставника прописано чланом 142 став 
1 Закона је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Образовање из 
претходног става наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 
1 Закона остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1Закона.

ОСТАЛО: Начин пријављивања кандидата на конкурс: 
кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у даљем тексту: Министар-
ство), а потребну документацију, заједно са одштам-

паним пријавним формуларом достављају достављају 
на адресу школе у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: 1. оригинал, или оверена фотокопија одгова-
рајуће дипломе (уверења); кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године доставља и оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о стеченом високом образо-
вању 1 степена; 2. оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или оригинал 
(или оверену фотокопију) потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 3. оригинал или оверена фотоко-
пија уверења Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему 
војног школства и образовања стеченог у иностран-
ству: I Када је образовање стечено у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, 
а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погледу сте-
ченог образовања за обављање послова наставника, 
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем минис-
тар. III Када је образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, II, III 
достављају оригинал или оверену фотокопију одго-
варајућег решења министра. Сви докази морају бити 
достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријавни формулар са документацијом доставити на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрења-
нин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или на телефон: 023/561-
104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у Зрењанину применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 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. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс, те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Национална служба
за запошљавање
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АНА РУДНИЧКИ ПР ЦЕНТАР 
СТРАНИХ ЈЕЗИКА

„LIBERTAS CENTRUM” ZRENJANIN
23000 Зрењанин 
Коче Коларова 29

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наставник 
енглеског језика; VII/1 степен било које стручне 
спреме са познавањем енглеског језика на конвер-
зацијском нивоу; VII/1 степен, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер про-
фесор енглеског језика и књижевности; без обзира 
на радно искуство. Слање пријава за посао на мејл: 
centarlibertas@gmail.com или на број телефона: 
063/549-585. Трајање конкурса: 30.04.2021.

ОШ „Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ”
23203 Ечка 

Маршала Тита 48 

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), 

треба да испуњава посебне услове предвиђене чла-
ном 39. Закона о предшколском васпитању и обра-
зовању („Службени гласник РС”, број 10/2019) даље 
закон, а то су: 1. да има одговарајуће образовање 
и то: са децом узраста од три године до поласка у 
школу родоскврнуће лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године – 
васпитач, у складу са Законом; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказ да је стекао средње, више или 

високо образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Алек-
сандар Сабовљев”, Маршала Тита 48, 23203 Ечка. Уз 
пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; 2. доказ да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверену копију); 3. уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија не 
старија од шест месеци); 4. извод из матичне књи-
ге рођених; 5. потврду да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од шест месеци); 6. краћу био-
графију. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 023/881-018.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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У оквиру различитих активности 
које се реализују у Дому учени-

ка средњих школа у Прокупљу, ва-
жно место заузима и професионална 
оријентација. Ову активност већ дуги 
низ година Дом спроводи у сарадњи 
са психологом Националне службе за 
запошљавање, кроз организовање пре-
давања и саветовање ученика о профе-
сионалном усмерењу и даљем настав-
ку школовања.

Током фебруара и марта психолог 
прокупачке филијале НСЗ успешно је 
спровео тестирање неколико мањих 
група ученика, да би након тога обавио 
са сваким учеником и индивидуално са-
ветовање. Због тренутне епидемиолош-
ке ситуације и преласка рада школа на 
онлајн наставу, један број психолошких 
саветовања из професионалне оријента-
ције обављен је и на овај начин.

„Наша сарадња са Националном 
службом је врло квалитетна и даје одли-
чне резултате. До сада смо практикова-
ли три вида сарадње. Почетком прошле 
године смо учествовали на сајму про-
фесионалне оријентације који је орга-

низовала НСЗ, сваке године у сарадњи 
са њиховим психологом спроводимо 
професионалну оријентацију наших 
ученика, а често користимо и услуге по-
средовања при запошљавању радника, 
као и различите програме, попут јавних 
радова и стручне праксе”, истиче дирек-
торка Дома Јелена Вуковић.

Што се професионалне оријента-
ције тиче, директорка наводи да за ову 
услугу постоји велико интересовање 
деце. Како наглашава, повратне инфор-
мације које ученици добијају отварају 
им видике, с обзиром на то да често 
долазе из руралних средина, где не-
мају много могућности да се упознају 
са светом занимања и високог образо-
вања. Због тога им је, уз рад са васпи-
тачима у дому, контакт са психологом 
НСЗ од велике помоћи у изналажењу 
личног професионалног пута.

Према речима Анђеле Вучетић, јед-
не од ученица из овог дома, која је већ 
прошла процес тестирања и саветовања, 
професионална оријентација јој је пуно 
помогла и није имала већих проблема 
при избору будућег занимања.

„Професионална оријентација и са-
ветовање са психологом нам је много 
помогло, јер је избор будућег занимања 
једна од важнијих одлука у животу. Како 
би се донела права одлука неопходно је 
да сагледамо које нам области највише 
одговарају и које су могућности за про-
налажење посла. Током саветовања са 
психологом били смо упућени на све 
чиниоце правилног избора занимања и 
стекли реалан увид у своје личне карак-
теристике. Успела сам да ускладим своје 
вештине и избор будућег занимања, па 
сам одлучила да упишем медицински 
факултет”, прича Анђела.

Васпитачи који раде у прокупач-
ком Дому ученика средњих школа се 
слажу да је професионална оријента-
ција активност која је деци овог уз-
раста веома корисна у избору будућег 
професионалног и животног пута и на-
дају се да ће одлична сарадња са На-
ционалном службом за запошљавање 
бити успешно настављена и у наред-
ним годинама.

Бранислав Страхинић

Сарадња НСЗ и Дома ученика средњих школа у Прокупљу

УЧЕНИЦИ ЖЕЛЕ ДА СЕ ПОСАВЕТУЈУ 
ОКО ИЗБОРА ЗАНИМАЊА

И поред рестриктивних мера које је наметнула тешка ситуација условљена 
епидемијом коронавируса, прокупачка филијала НСЗ и у овој години 
наставља успешну сарадњу са Домом ученика средњих школа из овог 

града, пре свега на пољу професионалне оријентације.
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

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

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
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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